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naSZ wKłaD w OchrOnÈ ZDrOwia na ©wiecie
MieszkaËcy całego πwiata nieustannie dåæå do poprawy jakoπci swojego æycia i próbujå zachowaÊ zdrowie, 
młodoπÊ i atrakcyjnoπÊ. W jaki sposób firma stomatologiczna mogłaby przyczyniÊ sië do poprawy stanu 
zdrowia globalnego? Dla nas, w GC, jest to jasne!
Od momentu powstania firmy w 1921 roku zaangaæowaliπmy sië w stomatologië, tworzåc w tym czasie liczne 
przełomowe rozwiåzania w tej dziedzinie. Poprzez dziesiëciolecia prac nad innowacyjnymi produktami, 
badaË i rozwoju oraz utrzymywania produkcji na najwyæszym πwiatowym poziomie firma GC ugruntowała 
swoje zaangaæowanie na rzecz współpracy ze specjalistami z dziedziny stomatologii i promowania zdrowia 
jamy ustnej wπród ogółu populacji.
ZaleænoπÊ pomiëdzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym została dowiedziona naukowo. Jesteπmy 
przekonani, æe nasze produkty podnoszå standardy zdrowia jamy ustnej umoæliwiajåc w ten sposób 
prowadzenie ogólnie zdrowszego i bardziej szczëπliwego æycia. W lutym 2011 roku, podczas uroczystoπci 
w 90. rocznicë załoæenia firmy, ogłoszony został program zarzådzania okreπlony mianem „WIZJA 
2021”. Naszym wyzwaniem jest by staÊ sië w branæy dentystycznej Firmå Numer 1 na πwiecie poprzez 
konsekwentnå realizacjë działaË majåcych na celu zapewnienie długiego i zdrowego æycia społeczeËstwu. 
W oczekiwaniu na jubileusz setnej rocznicy firmy bëdziemy nadal dokładaÊ wszelkich staraË na rzecz 
wspierania promocji zdrowia publicznego w kolejnych latach. 

jaKO©∆
Gwarancja jakoπci stała sië znakiem firmowym GC we wszystkich obszarach jej działalnoπci. Jesteπmy 
dumni z faktu, æe wielokrotnie zdobywaliπmy w tym zakresie uznanie ze strony najwaæniejszych organów 
regulacyjnych i cały czas intensywnie pracujemy nad utrzymaniem optymalnej jakoπci naszych produktów. 
Dowodem najwyæszego uznania było dla nas przyznanie JapoËskiego Medalu Jakoπci w 2004 roku, 
najbardziej prestiæowego uznania w dziedzinie zarzådzania jakoπciå, o jakie moæe ubiegaÊ sië firma. 
Dodatkowo przekazana została na moje rëce − jako przedstawiciela wszystkich współpracowników firmy 
GC − przyznawana w kategorii osiågniëÊ indywidualnych Nagroda im. Deminga za działania na rzecz 
Globalnego Zarzådzania Jakoπciå (GQM) na przestrzeni ostatnich 34 lat.

Naszym podstawowym celem jest tworzenie produktów nie tylko przewyæszajåcych swojå jakoπciå 
standardy πwiatowe, ale równieæ zapewniajåcych naleæytå ochronë πrodowiska globalnego i ludzi na całym 
πwiecie.
W GC wysoce ceni sië i umoæliwia swobodny przepływ opinii i informacji pomiëdzy klientami a naukowcami, 
tak by stali sië dla siebie wzajemnie ródłem inspiracji. Bez wåtpienia kluczem dla naszego sukcesu jest 
rozumienie potrzeb i zainteresowaË naszych klientów.

FilOZOFia KOrPOracji 
Jak juæ wspomniano, nasza wizja firmy wykracza daleko poza linië produkcyjnå innowacyjnych materiałów 
stomatologicznych. Istota tego podejπcia jest ujëta w idei „Semui”, którå codziennie kierujå sië wszyscy 
współpracownicy GC. Nasza filozofia stanowi połåczenie bezinteresownoπci, czystego obiektywizmu, 
działaË na rzecz innych i mådroπci. Naszym priorytetem jest utrzymanie niezmiennie wysokiej jakoπci 
produktów i zapewnienie najwyæszej satysfakcji naszym klientom. Widzimy siebie w kluczowej roli, pełniåc 
słuæbë na rzecz naszej globalnej społecznoπci stomatologicznej.

Dziëkujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami podåæajå tå drogå.

Makoto Nakao
Prezes i Dyrektor Generalny
GC Corporation

Wprowadzenie
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eurOPejSKie centruM KOMPetencji
GC Europe ma długå historië jako europejskie centrum kompetencji GC. Poczynajåc od naszej udanej 
ekspansji na rynkach regionalnych na całym kontynencie w ciågu kilku ostatnich dekad, poprzez nasze 
usprawnienia procesów logistycznych oraz najwyæszej klasy centrum szkoleniowe − jesteπmy zadowoleni, 
æe stale moæemy oferowaÊ naszym klientom najwyæszy standard usług. WIZJÅ GC Europe jest byÊ wzorcem 
bëdåcym punktem odniesienia dla innych firm dentystycznych w Europie i z tego powodu bëdziemy 
nadal inwestowaÊ w innowacyjne systemy i produkty, które zapewniajå znaczåcå wartoπÊ dodanå dla 
naszych klientów. W ten sposób realizujemy naszå MISJÈ, aby GC stała sië liderem w zakresie zdrowia 
jamy ustnej. Jesteπmy dumni, æe jesteπmy firmå, która oferuje πwiatowej klasy produkty i usługi dentystom 
i technikom dentystycznym w całej Europie.

StałY wZrOSt i rOZwój 
Nasze dåæenie do doskonałoπci pozwala nam wyznaczaÊ sobie wiëksze cele, mieÊ wiëksze marzenia 
i osiågaÊ coraz wyæszy poziom, a przy tym zawsze byÊ na bieæåco z najnowszå wiedzå naukowå.
Nasz długoletni zwiåzek z renomowanym Wydziałem Stomatologii na Katolickim Uniwersytecie w Leuven 
(Belgia), ale równieæ z wieloma innymi oπrodkami naukowymi jest tylko jednym z przykładów. 
Współpracujemy z tym Wydziałem poprzez Katedrë Toshio Nakao, wspierajåc badania nad adhezjå 
wszystkich materiałów dentystycznych. Uzyskana w ten sposób wiedza umoæliwia nam lepsze zrozumienie 
mechanizmu działania adhezji do szkliwa i zëbiny i pozwala nam na przełoæenie tego na rozwój 
innowacyjnych produktów.

łÅcZnO©∆ Z KlientaMi
Jednym z naszych głównych dåæeË jest zaangaæowanie we współpracë z klientami, tak aby móc sprostaÊ 
ich oczekiwaniom. GC Europe poprzez swoje oddziały zlokalizowane we wszystkich wiëkszych krajach 
europejskich obejmuje swym zasiëgiem róænorodne rynki regionalne. Zapewnia to takæe wsparcie ze 
strony silnych zespołów lokalnych ekspertów w dziedzinie stomatologii. Dziëki ogólnoeuropejskiej 
sieci i centralnej bazie danych moæemy zagwarantowaÊ, æe wszystkie nasze produkty så dostarczane 
bezzwłocznie i æe så stale dostëpne za poπrednictwem naszych partnerów. Korzystamy z informacji 
uzyskiwanych regularnie na podstawie ankiet satysfakcji klientów, co umoæliwia nam πledzenie naszych 
postëpów i stałå poprawë prowadzonych działaË.

Oddziały regionalne GC zostały zorganizowane w taki sposób, aby zapewniÊ właπciwe relacjë z klientami 
lokalnymi udzielajåc im wsparcia w jëzyku ojczystym z dodatkowå zaletå wykorzystania wiedzy zwrotnej 
o sytuacji rynkowej danego kraju. Na poziomie centralnym jest to realizowane przez nasz najnowocze-
πniejszy oπrodek szkoleniowy − GC Campus − który oferuje kursy w lokalnych jëzykach i warsztaty 
prowadzone przez naszych najlepszych instruktorów.

Eckhard Maedel
Prezes
GC Europe



FirMa glObalna, ZaangaÆOwanie lOKalne
Czy moæna spodziewaÊ sië przyjaznych, bezpoπrednich kontaktów z firmå miëdzynarodowå? W GC jak 
najbardziej! Pomimo działaË na poziomie globalnym firma GC jest zorientowana na regiony, tak aby móc 
słuæyÊ swoim klientom poprzez osobisty kontakt w ich ojczystym jëzyku. Ambicjå oddziału regionalnego 
GC Europe jest dostarczenie doskonałej oferty produktowej i naleæytego wsparcia, tak aby kaædy mógł 
spokojnie skoncentrowaÊ sië na swojej pracy: tworzeniu piëknych uπmiechów.

cZeKaMY na ciebie
W ramach naszego zaangaæowania, pragnåc dotrzeÊ do klientów i wyjπÊ naprzeciw ich potrzebom, 
bierzemy regularnie udział w targach stomatologicznych i konferencjach, gdzie moæna spotkaÊ sië z ze-
społem æyczliwych przedstawicieli naszej firmy. Regularnie organizujemy dni otwarte oraz szkolenia w celu 
zapewnienia pełnego wsparcia produktowego, odpowiadajåc jednoczeπnie na potrzebë nieustajåcej 
edukacji zawodowej. Dziëki temu zawsze masz gwarancjë dostëpu do zaangaæowanego przedstawiciela 
z GC, który bëdzie  gotów odpowiedzieÊ na Twoje pytania i udzieliÊ Ci dodatkowych informacji.

Przy okazji nastëpnego wydarzenia stomatologicznego, szukaj charakterystycznego logo i opakowaË 
produktów GC... chëtnie sië z Tobå spotkamy!
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ZaPraSZaMY DO gc eurOPe...
Od ponad 25 lat firma GC Europe jest uznawana przez dentystów oraz techników dentystycznych jako 
dostawca produktów łatwych w stosowaniu i o niezmiennie wysokiej jakoπci, który jednoczeπnie zapewnia 
najwyæszy poziom obsługi klientów. Wynikiem naszego ciågłego zaangaæowania w stomatologië jest 
tworzenie produktów, które dostarczajå dodatkowå wartoπÊ naszym klientom. Jesteπmy firmå wiodåca 
w technologii produktów glasjonomerowych. Od przeszło 20 lat jesteπmy równieæ znani z kompetencji 
i udoskonaleË w dziedzinie gipsów, jak równieæ mas wyciskowych i osłaniajåcych. W ostatnich latach 
wzbogaciliπmy nasze portfolio o kolejne strategiczne obszary − w postaci innowacyjnych systemów 
i produktów przeznaczonych do stomatologii estetycznej i minimalnie interwencyjnej.

w kaædym PaËstwa kontakcie z naszå firmå uwidacznia sië nasze dåæenie do doskonałoπci:

jaKO©∆ ODPOwieDZialnO©∆

Nasze działania koncentrujå sië na prze- 
strzeganiu niezmiennie wysokich standar-
dów, co czyni nas godnym zaufania i wiary- 
godnym partnerem w gabinecie i w labora-
torium techniki dentystycznej 

Nieustannie dåæymy do podnoszenia jakoπci 
naszych usług, wzmocnienia kompetencji i do- 
skonalenia sië nie tylko w odpowiedzi na 
potrzeby rynku i naszych klientów, ale równieæ 
jako wyraz naszej uprzejmoπci i przyjaznego 
podejπcia do biznesu

SerwiS technOlOgia

Jesteπmy dumni z naszych systemów i stan-
dardów postëpowania, które pozwalajå nam 
dostarczaÊ produkty w sposób szybki i wygo- 
dny, dziëki czemu nasi klienci mogå skon-
centrowaÊ sië na tworzeniu piëknych uπmie-
chów

Wierzymy w wykorzystanie innowacji dla 
zapewnienia rozwoju − to nas wyróænia i moty-
wuje, abyπmy sië wciåæ rozrastali i rozwijali we 
wszystkich dziedzinach 
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gc g-≥nial anterior 

GC G-≥nial Anterior jest łatwy w stosowaniu 
a łåczåc naturalnå witalnoπÊ z wyjåtkowym 
dopasowaniem koloru zapewnia osiåganie 
doskonałych efektów estetycznych.
Dziëki temu jest odpowiednim kompozytem 
do stosowania w codziennej praktyce.
GC G-≥nial Anterior jest kompozytem
o πredniej gëstoπci, który nie klei sië i nie 
spływa, co czyni go idealnym do modelowania 
estetycznych uzupełnieË z wolnej rëki.
Patrz strona 22.

gc g-≥nial Posterior

GC G-≥nial Posterior ma bardziej stałå 
konsystencjë niæ GC G-≥nial Anterior, 
zapewnia wiekszå kondensowalnoπÊ i tylko 
taki stopieË płynnoπci, który gwarantuje 
pełnå adaptacjë do dna i πcian ubytku.
GC G-≥nial Posterior jest łatwy w modelo-
waniu i ma odcienie optymalnie dopasowane 
do perfekcyjnych uzupełnieË w odcinku 
bocznym.
Patrz strona 23.

gc g-≥nial universal Flo

GC G-≥nial Universal Flo oferuje wyjåtkowå 
kombinacjë lepkoπci i płynnoπci 
umoæliwiajåcå łatwå i porëcznå aplikacjë,
w połåczeniu z doskonałymi właπciwoπciami 
fizycznymi zapewniajåcymi niezawodne 
i trwałe odbudowy. Jest rozwiåzaniem do 
wielu trudnych przypadków, w których nie 
chcesz iπÊ na kompromis miëdzy doskonałå 
aplikacjå, estetykå i wytrzymałoπciå.
Patrz strona 24.

gc g-≥nial bond

GC G-≥nial Bond oferuje najwyæszå i nieza- 
wodnå adhezjë zarówno do szkliwa jak 
i zëbiny, niezaleænie od techniki, którå 
wybierzesz. Z GC G-≥nial Bond zyskujesz 
łatwoπÊ uæycia i obniæonå nadwraæliwoπÊ 
pozabiegowå samotrawiajåcego systemu 
adhezyjnego w połåczeniu ze zwiëkszonå 
siłå wiåzania, gdy zdecydujesz sië zastoso-
waÊ 10-sekundowe wytrawianie selektywne 
szkliwa.
Patrz strona 28.
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gc tri Plaque iD gel

GC Tri Plaque ID Gel jest doskonałym 
narzëdziem do motywowania i instruowania 
pacjentów. W trzech prostych krokach
GC Tri Plaque ID Gel pokazuje nie tylko 
róænicë miëdzy dojrzałå i πwieæå płytkå 
nazëbnå, ale równieæ uwidacznia miejsca,
w kórych bakterie så najbardziej aktywne 
ujawniajåc kwaπne pH.
Patrz strona 12.

gc Saliva-check Mutans

MoæliwoπÊ wzmocnienia πrodków 
zapobiegawczych i motywowania pacjentów 
przy uæyciu GC Saliva-Check Mutans, 
prostego i dokładnego badanie podczas 
wizyty w gabinecie, które pozwala okreπliÊ 
poziom S. mutans u pacjenta w ciågu 
zaledwie 15 minut.
Patrz strona 13.

gc eQuia® Fil & gc eQuia® coat

GC EQUIA dziëki swojej niezwykłej 
przeziernoπci i dopasowaniu koloru*
oferuje doskonałå estetykë spełniajåcå 
wymagania kosmetyczne pacjentów.
Nie wykazujåc praktycznie æadnego napiëcia 
skurczowego, z wysokå tolerancjå wilgoci
i dotåd niezgłaszanå nadwraæliwoπciå 
pozabiegowå, GC EQUIA oferuje moæliwoπÊ 
wykonania długotrwałych uzupełnieË
w ciågu zaledwie 3 minut i 25 sekund!
Patrz strona 36-37.
*Dane dostëpne na æyczenie

gc everX Posterior
GC everX Posterior jest kompozytem 
wzmocnionym włóknami przeznaczonym
do stosowania jako zamiennik zëbiny. 
Krótkie włókna GC everX Posterior czyniå
z niego doskonałå podbudowë do 
wzmocnienia kaædej odbudowy 
kompozytowej w ubytkach duæej wielkoπci. 
Dziëki swoim unikalnym właπciwoπciom,
GC everX Posterior otwiera nowe moæliwoπci 
bezpoπredniej odbudowy rozległych 
ubytków i jest odpowiedziå na rosnåce 
zapotrzebowanie na ekonomicznå 
alternatywë odbudowy ubytków o duæej 
wielkoπci.
Patrz strona 20.
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Nowoπci

gc g-ceM linkace

Juæ GC G-CEM Automix wykazywał najlepsze 
właπciwoπci samoadhezyjnego cementu 
kompozytowego: doskonałå adhezjë, 
estetykë, wysokå wytrzymałoπÊ i trwałoπÊ. 
GC G-CEM LinkAce idzie o krok dalej 
oferujåc najwyæszy moæliwy stopieË 
spolimeryzowania w trybie wiåzania 
chemicznego. GC G-CEM LinkAce zapewnia 
doskonałe rezultaty, niezaleænie od rodzaju 
materiału, z którego wykonane jest 
cementowane uzupełnienie.
Patrz strona 46.

gc FujiceM 2

GC FujiCEM 2 jest wynikiem trwajåcych całå 
dekadë ciågłych udoskonaleË połåczonych
z solidnå reputacjå ponad 150 milionów koron 
zacementowanych na całym πwiecie. Oparty 
na innowacyjnej technologii Force & Fusion, 
GC FujiCEM 2 ma dwukrotnie wiëkszå 
wytrzymałoπÊ wiåzania na πcinanie niæ 
oryginalny GC FujiCEM*, zapewniajåc 
bezpieczeËstwo udanego leczenia.
Patrz strona 48.
*Dane dostëpne na æyczenie

gc Fuji teMP lt

GC Fuji TEMP LT jest pierwszym cementem 
glasjonomerowym w postaci pasty do 
długoterminowego tymczasowego 
osadzania z róænymi moæliwoπciami 
zastosowania, takimi jak długoterminowe 
tymczasowe cementowanie na łåcznikach 
implantów, cementowanie próbne w trakcie 
kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej
i cementowanie długoczasowych prowizoriów. 
GC Fuji TEMP LT jest specjalnie zaprojektowany, 
aby zapewniÊ optymalnå równowagë 
pomiëdzy retencjå i odzyskiwalnoπciå.
Patrz strona 50.

gc Fuji iX gP eXtra Proszek/Płyn

Dobrze znany Fuji IX GP Extra z GC jest teraz 
dostëpny równieæ w postaci proszek/płyn. 
Wysokiej wytrzymałoπci cement 
glasjonomerowy z wypełniaczem szklanym 
nowej generacji zapewnia wypełnienia
o bardzo wysokiej przeziernoπci. Efektem 
tego jest naturalna estetyka wypełnieË 
nieosiågalna wczeπniej przy uæyciu 
glasjonomerów konwencjonalnych.
Patrz strona 38.
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Nowoπci

gc Fit checker advanced (blue)

Po latach doπwiadczeË z Fit Checker, GC 
wprowadza teraz Fit Checker Advanced
i Fit Checker Advanced Blue. W oparciu
o technologië VPES stosowanå równieæ
w GC EXA’lence, te nowe materiały do 
sprawdzania dokładnoπci dopasowania 
zachowujå te same cenione cechy jak ich 
poprzednicy. Nowe właπciwoπci, takie jak 
zwiëkszona twardoπÊ ułatwiajåca przycinanie
i usuwanie oraz specjalny kolor niebieski
do łatwiejszego sprawdzania na materiałach 
ceramicznych czyniå z nich materiał, który 
zawsze chce sië mieÊ pod rëkå.
Patrz strona 65.

linia produktów gc everStick®

Z liniå produktów GC everStick, wykonywanie 
róænych rodzajów szyn periodontologicznych, 
wkładów koronowo-korzeniowych i mostów 
jest szybkie i łatwe. Stosowanie produktów
z włókna szklanego everStick zwiåzane jest
z leczeniem minimalnie inwazyjnym, co 
oznacza, æe moæliwe bëdzie wybranie 
równieæ innych opcji leczenia w przyszłoπci. 
Najistotniejszymi korzyπciami dla pacjentów 
w porównaniu z ceramikå na podbudowie
z metalu, ceramikå i implantologiå så niæsze 
koszty, oszczëdzajåca tkanki zëba preparacja
i skrócenie czasu leczenia.
Patrz strona 31-34.

gc initial

Po 10 latach obecnoπci na rynku asortyment 
ceramik GC Initial moæe byÊ nazwany jednym 
z najbardziej wszechstronnych systemów. 
Niezaleænie od wyzwaË, Initial z GC oferuje 
odpowiednie rozwiåzanie − od ucznia do 
specjalisty bez koniecznoπci wchodzenia
w inne marki lub rodzaje ceramiki.
Jeæeli chcesz pracowaÊ w bardzo szybki, 
ekonomiczny sposób my oferujemy linie 
Initial IQ lub Initial Classic a pracujåc według 
anatomicznego schematu warstwowania linii 
Initial Expert moæesz tworzyÊ arcydzieła
z nieograniczonymi moæliwoπciami.
Patrz strona 79-89.

gc Fujivest® Platinum ii

Wraz z nowym GC Fujivest Platinum II,
GC osiågnåła kolejny kamieË milowy
w odlewaniu koron i mostów. Dziëki 
wydłuæonemu czasowi pracy i optymalnej 
płynnoπci, zatapianie w masie ogniotrwałej 
w przypadku skomplikowanych prac stało
sië łatwiejsze niæ kiedykolwiek wczeπniej.
Ze zwiëkszonym zakresem ekspansji ten 
najwyæszej klasy materiał stał sië jeszcze 
bardziej wszechstronny. GC Fujivest 
Platinum II został stworzony do stopów 
szlachetnych, półszlachetnych i na bazie 
palladu.
Patrz strona 74.
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Rozwój kariologii doprowadził do lepszego 
zrozumienia procesu próchnicy, GC podej- 
muje inicjatywë przełoæenia wynikajåcych 
z tej wiedzy zasad zdrowia jamy ustnej do ruty-
nowej praktyki dentystycznej. Podejπcie GC 
jest oparte na koncepcji minimalnej inter-
wencji (MI), w szczególnoπci poprzez przy-
wracanie naturalnej biologicznej równowagi 
mineralnej tkankom zëba.

Planem leczenia MI, GC chce ułatwiÊ lekarzom 
wdroæenie zasad MI do rutynowej praktyki 
dentystycznej. Ten systematyczny sposób 

wprowadzania kariologii do codziennej 
praktyki klinicznej odpowiada najnowszym 
„referencjom i pracom opartym na dowodach 
naukowych”. GC dåæy do uczynienia 
z procedur diagnozowania, zapobiegania 
i leczenia lub kontroli integralnej czëπci 
opieki stomatologicznej a poprzez to 
poprawy jakoπci æycia pacjentów. Za 
pomocå planu leczenia MI, GC daje 
lekarzom dentystom rzetelne i przejrzyste 
wytyczne dotyczåce leczenia i planowania 
MI zilustrowane na wielu przypadkach 
klinicznych:

• Diagnoza
• Plan leczenia i wizyt kontrolnych
• Zalecenia i wyposaæenie dla pacjenta
• Zabiegi profilaktyczne i leczenie nieinwa-

zyjne
• Atraumatyczne i minimalnie inwazyjne 

leczenie odtwórcze
• Orientacyjne modele finansowania i prak-

tycznego wdraæania

Plan leczenia MiniMalnie inTeRWencYJneGO

Minimalna Inter wencja
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Stomatologia Minimalnej  Inter wencji

Plan leczenia − fazY cYklu

Odbudowa
minimalnie inwazyjna

Zapobieganie
ponownemu wystëpowaniu 

czynników ryzyka 

Kontrola
Wizyty kontrolne

w zaleænoπci od stopnia 
podatnoπci

pacjenta

Identyfikacja
czynników ryzyka

SPiS TRe©ci

Minimalna interwencja

rozpoznanie

Wprowadzenie 12
Test na obecnoπÊ płytki nazëbnej GC Tri Plaque ID Gel 12

Test πlinowy
GC Saliva-Check Buffer 13
GC Saliva-Check Mutans 13

Zapobieganie

Wprowadzenie 14
Krem do stosowania miejscowego GC Tooth Mousse 14

GC MI Paste Plus 15
Æel do stosowania miejscowego GC Dry Mouth Gel 16
Cement glasjonomerowy - konwencjonalny GC Fuji TRIAGE 16

Odbudowa Wprowadzenie 17
Kontrola Wprowadzenie 17

rOZPOZnanie

ODbuDOwa

ZaPObieganie

KOntrOla
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Narzëdzie do edukacji i motywacji 

pacjenta pomagajåce zrozumieÊ w jaki 

sposób powstajå ubytki i jak zachowaÊ 

zdrowe πrodowisko jamy ustnej

• Unikalny æel, który nie tylko pomaga 

w identyfikacji wieku płytki nazëbnej, 

ale równieæ jej kwasowoπci

• Oceny ryzyka próchnicy moæna dokonaÊ 

w ciågu kilku minut

StoSoWanie

NałoæyÊ GC Tri Plaque ID Gel na powierzchnië 

zëba za pomocå odpowiednich narzëdzi 

(mikroaplikatora, wacika lub szczoteczki do 

zëbów)

Rozpoznanie płytki nazëbnej poprzez 

obserwacjë koloru æelu.

a) róæowy lub czerwony: πwieæa płytka

b) niebieski lub fioletowy: dojrzała płytka 

(wiek co najmniej 48 godzin)

c) jasnoniebieski: dojrzała płytka 

produkujåca silny kwas 

Stomatologia Minimalnej  Inter wencji

Badanie pacjenta nie ogranicza sië jedynie do zëbów, lecz uwzglëdnia inne czynniki ryzyka próchnicy takie jak dieta, nawyki higieniczne, 
iloπÊ i zdolnoπÊ buforowå πliny, iloπÊ bakterii wywołujåcych próchnicë (jak np. Streptococcus mutans) w πlinie i działanie próchnicotwórcze 
płytki nazëbnej. Do zdiagnozowania i monitorowania próchnicy próg diagnozy powinien zostaÊ obniæony do pierwszych objawów klinicznych 
próchnicy w szkliwie. Te wczesne stadia så klinicznie wykrywalne w bruzdach i na płaskich powierzchniach, a takæe na zdjëciach rtg 
uwidaczniajåcych powierzchnie styczne. Zastosowanie testów diagnostycznych, takich jak GC Saliva-Check Mutans, GC Tri Plaque ID Gel, GC 
Saliva-Check Buffer nie tylko umoæliwia uzyskanie bardzo istotnych informacji o podatnoπci pacjenta, ale równieæ pomaga w zmotywowaniu 
pacjenta. 

Ocena ryzyka próchnicy

Innowacyjny æel ujawniajåcy płytkë 
nazëbnå, który identyfikuje πwieæy, 
dojrzały i produkujåcy kwas biofilm.

gc tri Plaque iD gel

Mi rozpoznanie

opakoWania

gc tri Plaque iD gel

004273 Tuba 40 g (36 ml, około 130 aplikacji)

rOZPOZnanie
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zestaw do przeprowadzenia testu podczas 

wizyty w gabinecie, oprócz stopera nie 

wymaga specjalnego wyposaæenia 

• Wyniki dostëpne juæ po 15 minutach

• Przy uæyciu 2 monoklonalnych przeciwciał 

wykrywana jest tylko bakteria S. mutans, 

inne gatunki bakterii nie så rozpoznawane  

• Motywuje pacjentów z niskim przepływem 

πliny lub niskim pH jamy ustnej, stosujåcych 

dietë bogatå w kwasy lub o wysokiej 

czëstotliwoπci spoæywania wëglowodanów

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Sprawdza wskanik przepływu, lepkoπÊ 

i konsystencjë πliny niestymulowanej 

w celu uzyskania informacji o ewentualnym 

wpływie stylu æycia pacjenta na zdrowie 

jamy ustnej 

• Sprawdza pH πliny spoczynkowej i ostrzega 

w przypadku wysokiej koncentracji kwasów 

• Sprawdza iloπÊ πliny stymulowanej w celu 

rozpoznania chorób πlinianek  

• Sprawdza zdolnoπÊ buforowå πliny 

stymulowanej, która jest wskanikiem 

jej skutecznoπci w neutralizacji kwasów

StoSoWanie

Test moæe byÊ czëπciå rutynowego badania, 

a wyniki wyjaπnione podczas rozmowy 

z pacjentem na temat profilaktyki i leczenia.

Stomatologia Minimalnej  Inter wencji

Test gabinetowy do szybkiego 
wykrywania wysokiej koncentracji 
Streptococcus Mutans

GC Saliva-Check Mutans wykorzystuje 
wysoce specyficzny proces 
immunochromatografii, który eliminuje 
koniecznoπÊ stosowania inkubatorów 
i innych urzådzeË. Dokładne wyniki så 
dostëpne w ciågu zaledwie 15 minut.   

gc Saliva-check Mutans

Test gabinetowy do oceny iloπci
i jakoπci πliny

Test πlinowy obejmujåcy zarówno 
badanie πliny stymulowanej, jak 
i niestymulowanej. Dziëki ocenie obydwu 
postaci wyniki stajå sië bardzo uæytecznym 
i skutecznym w komunikacji z pacjentem 
narzëdziem diagnostycznym.

gc Saliva-check buffer

opakoWania

gc Saliva-check Mutans

004504 Zestaw 10 testów

opakoWania

gc Saliva-check buffer

720000 Zestaw 20 testów
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Stomatologia Minimalnej  Inter wencji

zëbów i zwiëkszenie ich odpornoπci na 

działanie kwasów 

• Dla pacjentów z niskim do πredniego 

ryzykiem próchnicy

• Podczas i/lub po leczeniu ortodontycznym 

• Do znoszenia nadwraæliwoπci przed i po 

wybielaniu zëbów oraz po zabiegach takich 

jak skaling poddziåsłowy lub oczyszczanie  

• Dla kobiet w ciåæy i dzieci poniæej 6 roku æycia 

StoSoWanie

Najpierw umyÊ zëby. Nastëpnie nałoæyÊ 

czystym palcem lub wacikiem niewielkå iloπÊ 

na całå powierzchnië zëbów i pozostawiÊ na 

trzy do piëciu minut.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Dostarcza RECALDENTTM fosfopeptyd 

kazeiny − amorficzny fosforan wapnia

• Hamuje demineralizacjë szkliwa i pobudza 

remineralizacjë 

• Zmniejsza nadwraæliwoπÊ poprzez zamykanie 

otwartych kanalików zëbinowych

• Zapobiega powstawaniu próchnicy 

poczåtkowej dziëki właπciwoπciom 

przeciwpróchnicowym

• Chroni przed powstawaniem zmian typu 

„białe plamy” i zmniejsza juæ istniejåce

WSk a z ania

• Zapewnienie dodatkowej ochrony dla 

Biodostëpny wapË i fosforan

Remineralizujåcy bezcukrowy krem
do stosowania miejscowego na zëby 
zawierajåcy kompleks RECALDENTTM 
CPP-ACP.

gc tooth Mousse

Mi Zapobieganie

Przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy jest moæliwe, jeæeli pacjent jest skłonny do zmiany swoich nawyków. Dieta i szczotkowanie zëbów muszå 
byÊ zoptymalizowane, aby zapobieganie próchnicy było skuteczne. W praktyce, aktywna profilaktyka ma na celu zredukowanie czynników 
ryzyka próchnicy i pobudzanie remineralizacji. Bardzo skuteczne jest połåczenie profesjonalnego mechanicznego oczyszczania zëbów, 
zdrowej diety i produktów takich jak GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus, które wspomagajå remineralizacjë i normalizujå florë bakteryjnå 
jamy ustnej.

opakoWania

gc tooth Mousse (Zestaw 10 szt., 40 g, 35 ml w tubie)

003299 Asortyment, po 2 tuby z kaædego smaku 
(Melon, Truskawka, Tutti Frutti, Miëta i Wanilia)

003301 Truskawka

003300 Wanilia

003304 Tutti Frutti

003303 Miëta

003302 Melon

ZaPObieganie
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Stomatologia Minimalnej  Inter wencji

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wszystkie zalety Tooth Mousse 

w połåczeniu z 900 ppm unikalnej, 

opatentowanej postaci fluoru 

• Buforuje zmiany pH w płytce 

• Utrudnia adhezjë i rozwój Streptococcus 

mutans i sobrinus

• Remineralizuje poczåtkowe zmiany 

próchnicowe w szkliwie i sprawia, æe 

szkliwo staje sië bardziej wytrzymałe 

• Optymalizuje transport i wchłanianie 

fluoru przez szkliwo

WSk a z ania

• Podczas i/lub po leczeniu ortodontycznym, 

szczególnie w przypadku białych plam

• Dla pacjentów ze πredniå do wysokiej 

podatnoπciå na próchnicë i którzy 

wymagajå pomocy z powodu słabej 

higieny jamy ustnej

• Dla pacjentów cierpiåcych z powodu 

zakwaszenia πrodowiska jamy ustnej, 

erozji i refluksu æołådkowego

Biodostëpny wapË, fosforan i fluor

Remineralizujåcy bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na zëby zawierajåcy kompleks RECALDENTTM CPP-ACP i fluor.

gc Mi Paste Plus

opakoWania

gc Mi Paste Plus (Zestaw 10 szt., 40 g, 35 ml w tubie)

003310 Asortyment, po 2 tuby z kaædego smaku 
(Melon, Truskawka, Tutti Frutti, Miëta i Wanilia)

003312 Truskawka

003313 Melon

003314 Wanilia

003315 Tutti Frutti

003311 Miëta

CPP-ACP został wynaleziony w Szkole Nauk Dentystycznych 
na Uniwersytecie w Melbourne, Victoria/Australia. 
RECALDENTTM jest znakiem handlowym uæywanym 
na podstawie licencji. RECALDENTTM (CPP-ACP) jest 
otrzymywany z kazeiny mleka. Nie powinien byÊ stosowany 
u pacjentów z alergiå na białko mleka krowiego i/lub 
hydroksybenzoesany. 
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Stomatologia Minimalnej  Inter wencji

• Przezierny róæowy odcieË umoæliwiajåcy 
wizualnå kontrolë w czasie kolejnych wizyt

• Bardzo wysoki poziom uwalniania fluoru

Wsk a z ania

• Zabezpieczanie bruzd
• Zapobieganie i kontrola nadwraæliwoπci
• Ochrona odsłoniëtych powierzchni korzenia
• Tymczasowe wypełnienia zëbów 

leczonych endodontycznie

stosoWanie

NałoæyÊ cienkå warstwë glasjonomeru na 
powierzchnië zëbów ze zwiëkszonym ryzykiem 
próchnicy. Odporna na działanie kwasów 
warstwa wymiany jonowej stanowi dla zëba 
dodatkowå ochronë.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Moæe byÊ stosowany nawet wtedy, gdy nie 
moæna uzyskaÊ idealnej suchoπci umoæliwiajåc 
leczenie πwieæo wyræniëtych trzonowców 
(czëπciowo) pokrytych tkankå miëkkå

• Dostëpny w odcieniu białym i róæowym
• Chemiczna adhezja do tkanek zëba, brak 

koniecznoπci wytrawiania i stosowania 
sytemu łåczåcego

• Łatwy w aplikacji materiał o niskiej lepkoπci 
• Samoutwardzalny konwencjonalny cement 

glasjonomerowy bez dodatku æywic
• Materiał w kolorze róæowym moæna 

opcjonalnie utwardziÊ („wiåzanie na 
æådanie”) πwiatłem widzialnym lampy 
polimeryzacyjnej w celu wczesnej 
ochrony przed odwodnieniem

Nieprzepuszczalny dla promieni 
rtg glasjonomerowy materiał 
ochronny

GC Fuji TRIAGE jest materiałem 
glasjonomerowym o wysokim stopniu 
uwalniania fluoru stosowanym do 
ochrony bruzd i powierzchni korzenia,
a takæe do zapobiegania nadwraæliwoπci 
oraz jako wypełnienie tymczasowe, takie 
jak uszczelnienie w trakcie leczenia 
endodontycznego.

GC Fuji TRIAGE™

stosoWanie

WycisnåÊ obfitå iloπÊ æelu z tuby na czysty 

palec. RozprowadziÊ æel na powierzchniach 

policzkowych i jëzykowych zëbów oraz 

błonie πluzowej jamy ustnej.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Pomaga złagodziÊ suchoπÊ jamy ustnej 

i zapewnia długotrwały komfort 

• Neutralne pH, utrzymuje pH jamy ustnej 

na bezpiecznym poziomie, aby zapobiec 

demineralizacji

• Działa do 4 godzin

• W porëcznej tubie, gotowy do 

bezpoπredniego uæycia w razie potrzeby

• Dostëpny w 4 wybornych smakach

• Zalecany równieæ do łagodzenia suchoπci 

jamy ustnej u pacjentów uæytkujåcych 

protezy

Komfort dla cierpiåcych na 
suchoπÊ jamy ustnej

Æel o neutralnym pH przeznaczony 
do zmniejszania suchoπci w ustach, 
zapewnia długotrwały komfort 
i przynosi ulgë osobom cierpiåcym 
na suchoπÊ jamy ustnej.

GC Dry Mouth Gel

opakoWania

GC Fuji TRIAGE proszek/płyn 
(Zestaw 1-1, 15 g proszek, 10 g płyn, 6 g Dentin 
Conditioner i akcesoria)

003295 Pink (róæowy)

003296 White (biały)

GC Fuji TRIAGE kapsułki (50 kapsułek, 
objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,13 ml)

003297 Pink (róæowy)

003298 White (biały)

GC Fuji TRIAGE akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

opakoWania

GC Dry Mouth Gel

003222 Zestaw asortymentowy 10 szt., 4 o smaku 
miëty, 2 maliny, 2 pomaraËczy, 2 cytryny

004618 GC Dry Mouth Gel, Opakowanie 10 szt., 
Smak maliny
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Mi Odbudowa

Nowoczesne materiały do wypełnieË, takie jak GC EQUIA wymagajå usuniëcia mniejszej iloπci twardych tkanek zëba w porównaniu do 
tradycyjnych materiałów, takich jak amalgamat czy złoto. Wykazujå one adhezjë do tkanek zëba i spełniajå wysokie wymagania estetyczne 
stawiane przez pacjentów. Atraumatyczne i minimalnie inwazyjne leczenie odtwórcze oszczëdza strukturë zëba i zapewnia długowiecznoπÊ 
wypełnieË. Innymi produktami, które równieæ moæna stosowaÊ zgodne z filozofiå MI så róæne glasjonomery o wysokiej lepkoπci z rodziny GC 
Fuji IX GP oraz GC Fuji II LC i GC Fuji TRIAGE, a takæe nasza gama materiałów kompozytowych do wypełnieË, takich jak GC G-≥nial, GC 
GRADIA Direct i GC Kalore. Wiëcej informacji o tych produktach moæna znaleÊ w przeglådzie glasjonomerów i kompozytów do wypełnieË 
w kategorii Produktów do Stomatologii Zachowawczej.

Mi Kontrola

W kariologii od dawna så stosowane standardowe schematy wizyt kontrolnych (odwied swojego dentystë dwa razy w roku). Ten okres 
w przypadku pacjentów o duæej podatnoπci jest zbyt długi, a dla pacjentów z bardzo niskå podatnoπciå prawdopodobnie zbyt krótki. Ståd 
wraz z planem leczenia MI mogå PaËstwo wyznaczaÊ swoim pacjentom najbardziej dostosowanå czëstotliwoπÊ wizyt kontrolnych kaædorazowo 
uwzglëdniajåc ich indywidualne czynniki ryzyka.

ODbuDOwa

KOntrOla



18

Stomatologia Zachowawcza

Od prostych wypełnieË i eliminowania 
niedoskonałoπci do kompletnych, estety-
cznych, wielowarstwowych odbudów wyso- 
kiej jakoπci − asortyment estetycznych 
kompozytów odtwórczych GC zapewnia 
doskonałe rezultaty. Szukasz kompozytu do 
zëbów przednich lub bocznych, czy raczej 
uniwersalnego materiału do odbudowy? 
Wolisz pracowaÊ łatwo zapływajåcym czy 
bardziej lepkim płynnym kompozytem? GC 
oferuje wszystkie: od sprawdzonego, łatwego 
w uæyciu asortymentu gc graDia Direct, 
po wysokiej klasy, przyjaznå dla uæytkownika 
rodzinë kompozytów widocznych w promie- 
niach rtg o nazwie gc g-≥nial i najbardziej 
zaawansowany technologicznie, uniwersalny 
kompozyt o niskim skurczu gc Kalore, 
z innowacyjnym monomerem firmy DuPont®. 
Wszystkie posiadajå naturalne − naπladujåce 
rzeczywistoπÊ kolory i właπciwoπci.

W poszukiwaniu ciågłych udoskonaleË 
i innowacji w stomatologii, GC ma zaszczyt 
przedstawiÊ gc everX Posterior. ObecnoπÊ 
włókien szklanych w tym materiale zapewnia 
odbudowie unikalne właπciwoπci. Włókna 
przyczyniajå sië do zapobiegania złamaniom 
materiału wypełniajåcego i struktur zëba, 
i w ten sposób otwierajå nowe moæliwoπci 
odbudowy metodå bezpoπredniå. Dziëki od- 
pornoπci na pëkanie odpowiadajåcej zëbinie 
i dwukrotnie wyæszej od odpornoπci na 
pëkanie innego kompozytu, materiał ten 
stanowi idealnå wzmacniajåcå podbudowë, 
szczególnie przydatnå tam, gdzie jest 
najbardziej potrzebna − do duæych odbudów 
w bocznym odcinku zëbów.

Idealnym uzupełnieniem naszej oferty kom-
pozytów så dwa systemy wiåæåce 7-mej ge-
neracji gc g-≥nial bond i gc g-bond. 
Oba så jednoskładnikowymi, jednoetapowymi 
zaawansowanymi technologicznie systemami 
łåczåcymi, zapewniajåcymi silne i długo- 
trwałe połåczenie kompozytów πwiatło-
utwardzalnych ze szkliwem i zëbinå.

Od wzmocnionych mostów kompozytowych 
wykonywanych technikå bezpoπredniå do 
wkładów indywidualnych − asortyment pro- 
duktów GC everStick został opracowany 
by zapewniÊ rozwiåzania dla nowoczesnej, 
przyjaznej dla pacjenta stomatologii. 
Wzmocnienia z włókna everStick wykonane 
så z silanizowanych włókien szklanych 
osadzonych w matrycy polimerowej na bazie 
æywicy. Dziëki ich unikalnym właπciwoπciom 
adhezyjnym produkty te oferujå zalety 
minimalnie inwazyjnej stomatologii, w której 
zdrowe tkanki zëba pacjenta zachowywane 
så tak długo, jak jest to klinicznie moæliwe. 
Oznacza to równieæ, æe inne opcje leczenia 
pozostajå dostëpne o ile pacjent bëdzie ich 
potrzebował kiedykolwiek w przyszłoπci.  

Z ponad 30 letniå wiedzå i doπwiadczeniem 
w technologii glasjonomerów, GC uwaæana 
jest za europejskiego lidera w tej dziedzinie. 
Glasjonomer okazał sië najbardziej sku-
tecznym klinicznie systemem adhezyjnym 
i dlatego stał sië niezbëdny w kaædej nowo-
czesnej praktyce stomatologicznej. Spoπród 
konwencjonalnych i modyfikowanych æywicå 
glasjonomerów naszej renomowanej grupy 
produktowej GC Fuji moæna znaleÊ roz-
wiåzanie do kaædej sytuacji klinicznej. Naj-
nowszym osiågniëciem było wprowadzenie 
w roku 2007 rewolucyjnego systemu gc 
eQuia. Dentyπci nie så juæ konfrontowani 
z koniecznoπciå trudnego wyboru, poniewaæ 
po raz pierwszy mogå mieÊ zarówno este- 
tykë, jak i wydajnoπÊ w idealnej równowa-
dze! Nigdy dotåd uzupełnienia w odcinku 
bocznym oparte na technologii glasjono- 
    merów nie były tak estetyczne i przezierne,
         tak skuteczne i ekonomiczne!

Wła©ciWe PROdukTY dO leczenia OdTWóRczeGO...
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Krótkie włókna zapobiegajå i zatrzymujå 

postëp złamania w odbudowie i w zëbach

• OdpornoπÊ na pëkanie odpowiadajåca 

odpornoπci na pëkanie zëbiny i prawie 

dwukrotna w porównaniu z innym 

kompozytem daje odbudowie 

niezrównanå siłë 

• Minimalny skurcz liniowy gdyæ włókna 

przyczyniajå sië do zmniejszenia skurczu 

w kierunku ich ułoæenia

• 4 do 5 mm warstwy mogå byÊ 

jednoetapowo utwardzane

• Niezawodna adhezja do nakładanego 

kompozytu, jak równieæ do tkanek zëba

WSk a z ania 
Materiał wzmacniajåcy do bezpoπrednich 

odbudów kompozytowych, zwłaszcza do 

duæych ubytków w odcinku bocznym, w tym:

• Ubytki z 3 lub wiëkszå liczbå powierzchni 

do odbudowy

• Ubytki z brakujåcymi guzkami

• Głëbokie ubytki (w tym ubytki klasy I, II 

oraz zëby leczone endodontycznie)

• Ubytki po wymianie amalgamatu 

(zwłaszcza, æe stosowanie amalgamatu 

czësto prowadzi do powstawania 

pëkniëcia i złamania guzka)

• Ubytki, w których wkłady i nakłady byłyby 

równieæ wskazane

Kompozyt wzmocniony włóknami do odbudowy zëbiny

GC everX Posterior jest kompozytem wzmocnionym włóknami przeznaczonym do stosowania jako zamiennik zëbiny, w połåczeniu
z konwencjonalnym kompozytem, takim jak GC G-≥nial Posterior uæytym do zaståpienia szkliwa. Krótkie włókna GC everX Posterior 
czyniå z niego doskonałå podbudowë do wzmocnienia kaædej odbudowy w ubytkach duæej wielkoπci. Włókna ponadto zapobiegajå
i zatrzymujå rozprzestrzenianie sië przez wypełnienie pëkniëcia, które jest uwaæane za głównå przyczynë niepowodzenia odbudowy. 
Dziëki swoim unikalnym właπciwoπciom GC everX Posterior otwiera nowe moæliwoπci bezpoπredniej odbudowy rozległych ubytków
i jest odpowiedziå na rosnåce zapotrzebowanie na ekonomicznå alternatywë odbudowy ubytków o duæej wielkoπci.

gc everX Posterior

opakoWania

gc everX Posterior ampułki unitip (0,13 ml)

 005118 OdcieË uniwersalny (transparentny),
opakowanie 15 ampułek Unitip

 005274 OdcieË uniwersalny (transparentny),
opakowanie 50 ampułek Unitip

UWaga: 
• GC everX Posterior powinien byÊ zawsze 

pokryty warstwå uniwersalnego, utwardza- 

nego πwiatłem kompozytu do wypełnieË, 

w celu uzyskania optymalnej odpornoπci 

na πcieranie



2 0 1 3 - 2 0 1 4

21

Stomatologia Zachowawcza

Krok-po-kroku everX Posterior

Przypadki kliniczne z everX Posterior

1. Preparacja ubytku 2. System łåczåcy 
i utwardzanie 
πwiatłem

3. Nakładanie 
everX Posterior 
w warstwie do 4 mm

4. Utwardzanie 
πwiatłem 
10-20 sek.

5. Pokrywanie 
kompozytem

Ubytki klasy I

3a. W pierwszej kolejnoπci 
odbudowa kompozytem 
brakujåcej πciany (πcian)

3b. Aplikacja 
everX Posterior 
w warstwie do 4 mm

Ubytki klasy II i rozległe

1. Wzmocnienia włóknami duæych odbudów (ubytki, w których wkłady 
i nakłady byłyby równieæ wskazane, ubytki po leczeniu kanałowym)

Dr Y. Marinova, Bułgaria

1. Wadliwe uzupełnienie kompozytowe

1. Wadliwe uzupełnienie 
amalgamatowe

2. Wymiana wypełnieË amalgamatowych szczególnie w przypadku braku guzka (guzków) Prof. M. Peumans, Belgia

2. Preparacja ubytku 3. Odbudowa brakujåcych πcianek 
z uæyciem G-≥nial Posterior

4. Aplikacja everX Posterior 5. Ostateczna odbudowa po nałoæeniu 
ostatniej warstwy G-≥nial Posterior

2. Preparacja ubytku 3. Odbudowa brakujåcych 
πcianek z uæyciem kompozytu

4. Aplikacja 
everX Posterior

5. Ostateczna odbudowa 
po nałoæeniu ostatniej 
warstwy kompozytu
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• G-≥nial Anterior nadaje sië do wszystkich 

technik aplikacji: od umoæliwiajåcych 

uzyskanie piëkna jednym odcieniem po 

tysiåce moæliwoπci estetycznych przy uæyciu 

wieloodcieniowej techniki warstwowej 

• Jego unikalna struktura o zróænicowanej 

budowie, która wiernie naπladuje wewnë- 

trzne odbicie πwiatła charakterystyczne 

dla naturalnych zëbów zapewnia 

doskonałå estetykë nawet przy uæyciu 

jednego odcienia

• Aby jeszcze bardziej spełniÊ wszystkie 

wymagania estetyczne, G-≥nial Anterior 

jest dostëpny w 22 odcieniach i 3 róænych 

przeziernoπciach:

• Szkliwa (Zewnëtrznych)

• Zëbiny (Standardowych)

• Zëbiny nieprzeziernej (Wewnëtrznych)

• Łatwy dobór koloru szkliwa w oparciu 

o wiek pacjenta

• Nieskomplikowana procedura: materiał 

o gładkiej, nieklejåcej sië konsystencji, który 

moæe byÊ nakładany nawet pëdzelkiem

• Bezstresowa praca w przypadku odbudów 

wielowarstwowych: czas pracy wynosi 

około 4 minut  

• Łatwe i szybkie polerowanie dajåce 

gładkå, błyszczåcå powierzchnië

• Estetyka i kontrast: unikatowa opatentowana 

przez GC technologia HDR (High-Density 

Radiopaque − nieprzepuszczalnego dla pro- 

mieni rentgenowskich wypełniacza o wyso- 

kiej gëstoπci) zapewnia łatwe monitorowa-

nie i kontrolë na zdjëciach rentgenowskich

StoSoWanie

System odcieni do odtwarzania szkliwa 

powiåzany z wiekiem pacjenta:

- Junior Enamel (JE) dla młodych pacjentów

- Adult Enamel (AE) dla pacjentów dorosłych

- Senior Enamel (SE) dla pacjentów

  w podeszłym wieku

Wiëcej informacji dotyczåcych składu zesta- 

wów oraz uzupełnieË moæna znaleæÊ w od-

rëbnych ulotkach lub wykazie produktów

na stronie http://www.gceurope.com

©wiatłoutwardzalny kompozyt do odbudowy zëbów przednich

GC G-≥nial Anterior jest materiałem z wyboru, kiedy szukasz materiału do wypełnieË, który spełni estetyczne oczekiwania wszystkich 
Twoich pacjentów − w wiëkszoπci przypadków za pomocå jednego koloru. Bëdåc „wyrozumiałym” kompozytem, który oferuje piëkny, 
naturalnie wyglådajåcy wysoki połysk wypełnieË jest jednoczeπnie niezwykle łatwy w uæyciu, co sprawia, æe jest kompozytem nadajåcym 
sië do codziennego uæytku. GC G-≥nial Anterior daje równieæ wiëcej czasu na pracë, a wiëc wiëcej swobody przy kształtowaniu i mode- 
lowaniu, aby z łatwoπciå uzyskaÊ idealnå anatomicznå formë i estetykë.

gc g-≥nial anterior

opakoWania

gc g-≥nial anterior strzykawki (2,7 ml/4,7 g)

003909 Zestaw Quick Start 
(7 strzykawek - A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE)

900538 Zestaw Advanced 
(7 strzykawek - A3.5, AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

uzupełnienia: 1 strzykawka

004678 A1 004697 XBW 004691 JE

004679 A2 004677 BW 004692 AE

004680 A3 004685 C3 004695 SE

004681 A3.5 004686 CV 004696 CVE

004682 A4 004687 CVD 004694 IE

004698 B1 004688 AO2 004693 TE

004683 B2 004689 AO3

004684 B3 004690 AO4

gc g-≥nial anterior ampułki unitip (0,16 ml/0,28 g)

003908 Zestaw Quick Start (35 ampułek - po 5 z A1, 
A2, A3, B2, JE, AE, IE i kolornik)

900539 Zestaw Advanced (35 ampułek - po 5 z A3.5,
AO2, AO3, B1, B3, C3, TE)

uzupełnienia: Opakowanie 20 ampułek

004649 A1 004652 A3.5 004655 AE

004650 A2 004654 CV 004656 IE

004651 A3 004653 AO3

uzupełnienia: Opakowanie 10 ampułek

004657 BW 004662 CVD 004666 TE

004658 A4 004661 C3 004667 SE

004670 B1 004663 AO2 004668 CVE

004659 B2 004664 AO4 004669 XBW

004660 B3 004665 JE

gc g-≥nial anterior akcesoria

004648 Kolornik, 1 szt.

900498 Aplikator GC Unitip Applier II, 1 szt.
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opakoWania

gc g-≥nial Posterior strzykawki (2,7 ml/5,5 g)

uzupełnienia: 1 strzykawka

004699 P-A1 004701 P-A3 004703 P-JE

004700 P-A2 004702 P-A3.5 004704 P-IE

gc g-≥nial Posterior ampułki unitip (0,16 ml/0,33 g)

uzupełnienia: Opakowanie 20 ampułek

004671 P-A1 004673 P-A3 004675 P-JE

004672 P-A2 004674 P-A3.5 004676 P-IE

gc g-≥nial Posterior akcesoria

004648 Kolornik, 1 szt.

900498 Aplikator GC Unitip Applier II, 1 szt.

gc g-≥nial Posterior

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonały efekt estetyczny nawet przy 

uæyciu tylko jednego koloru

• Do bardziej wymagajåcych przypadków, 

dostosowany system kolorów z 4 odcieniami 

standardowymi i 2 odcieniami szkliwnymi 

• Odpowiednia nieprzepuszczalnoπÊ promieni 

rtg wynoszåca 252% Al ułatwia kontrolë

• Nieklejåca sië spójna konsystencja 

umoæliwiajåca kontrolë przy nadawaniu 

i odbudowie anatomicznego kształtu

• Wysoka odpornoπÊ na pëkanie oraz zredu- 

kowanie skurczu polimeryzacyjnego i na- 

prëæeË zapewniajå długotrwałe odbudowy

• Szybkie i łatwe polerowanie dajåce gładkå, 

błyszczåcå powierzchnië

StoSoWanie

W ubytkach klasy II, zaleca sië najpierw 

odbudowaÊ πcianë stycznå kolorem szkliwnym 

lub standardowym. Po przekształceniu ubytku 

w klasë I, kontynuowaÊ pozostałå czëπÊ 

odbudowy w tradycyjny sposób, nakładajåc 

najpierw czëπÊ zëbinowå guzka a nastëpnie 

warstwë zastëpujåcå szkliwo.

©wiatłoutwardzalny kompozyt
do odbudowy zëbów bocznych

GC G-≥nial Posterior zawiera bardziej 
skondensowany wypełniacz, co daje 
twardszå konsystencjë i wiëkszå kontrolë 
przy nadawaniu anatomicznego kształtu 
odbudowom zëbów w odcinku bocznym. 
Upychany materiał podczas nakładania 
nabiera zwilæalnoπci i płynnoπci by zape- 
wniÊ szczelne formowanie wypełnienia, 
nawet w najgłëbszych ubytkach.
Tej unikatowej kombinacji materiał 
zawdziëcza zarówno wytrzymałoπÊ
jak i niskie naprëæenie skurczowe.

Konfigurator gc restorative guide

Zwiëkszaj efekty swojej pracy
z przewodnikiem GC do 
stomatologii odtwórczej

Aby ułatwiÊ osiåganie przy uæyciu naszych 
produktów do stomatologii odtwórczej 
optymalnych rezultatów, opracowaliπmy 
dla PaËstwa kompleksowe prezentacje 
3D, które dajå lepszy wglåd w:
• Właπciwy dobór koloru
• Róæne techniki adhezyjne
• Wykorzystanie i stosowanie róænych 

kolorów naszych materiałów 
kompozytowych do odbudowy

Dostëpny przez 
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wysoka wytrzymałoπÊ: dobre parametry 

fizyczne dla trwałych wypełnieË we 

wszystkich wskazaniach

• Doskonała odpornoπÊ na πcieranie, prze- 

wyæszajåca nawet odpornoπÊ kompozytów 

konwencjonalnych, optymalna do stosowania 

na powierzchniach æujåcych i przyszyjkowych

• Starannie dobrana lepkoπÊ: optymalna 

płynnoπÊ umoæliwiajåca łatwå aplikacjë, 

ale równieæ duæa tiksotropia zapewniajåca 

utrzymanie kształtu

• Bardzo wysoki połysk i stopieË utrzymania 

połysku

• Moæe byÊ uznany za materiał samo-

polerujåcy sië

• Doskonała estetyka bez æadnych 

kompromisów

• Szeroka gama 15 odcieni i 3 róæne 

poziomy przeziernoπci

• Specjalnie zaprojektowana strzykawka, 

która oferuje ergonomiczne rozwiåzanie 

ułatwiajåce aplikacjë

WSk a z ania

• Bezpoπrednia odbudowa ubytków klasy 

I, II, III, IV, V

• Szynowanie

• Odbudowa minimalnie inwazyjna

Uniwersalny, πwiatłoutwardzalny kompozyt płynny o wysokiej lepkoπci

GC G-≥nial Universal Flo posiada szereg inteligentnych i uæytecznych właπciwoπci, które sprawiajå, æe jest jednym z niewielu płynnych 
materiałów łåczåcym płynnoπÊ z prawdziwie uniwersalnym zakresem wskazaË i zastosowaniem. Z GC G-≥nial Universal Flo zyskujesz 
wyjåtkowå kombinacjë lepkoπci i płynnoπci umoæliwiajåcå łatwå i wygodnå aplikacjë, nawet w głëbokich ubytkach, w połåczeniu
z doskonałymi właπciwoπciami fizycznymi gwarantujåcymi niezawodne i trwałe odbudowy. GC G-≥nial Universal Flo jest rozwiåzaniem
do wielu trudnych przypadków, kiedy nie chcesz iπÊ na kompromis pomiëdzy doskonałå aplikacjå, estetykå i wytrzymałoπciå.

gc g-≥nial universal Flo

Szynowanie Odbudowa minimalnie 
inwazyjna

Bezpoπrednia odbudowa ubytków klasy I, II, III, IV, V

opakoWania

gc g-≥nial universal Flo (2 ml/3,4 g w strzykawce) 

uzupełnienia: 1 strzykawka, 20 plastikowych 
koËcówek dozujåcych 

004619 A1 004630 BW 004631 CV

004620 A2 004624 B1 004628 AO2

004621 A3 004625 B2 004629 AO3

004622 A3.5 004626 B3 004632 JE

004623 A4 004627 C3 004633 AE

gc g-≥nial universal Flo akcesoria

004634 KoËcówki dozujåce III Plastikowe, 30 szt.

004635 KoËcówki dozujåce III Igła (metal), 30 szt
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Najniæsze napiëcie skurczowe dziëki nowej 

technologii monomeru firmy DuPont, 

licencjonowanej na wyłåcznoπÊ GC

• Opatentowane przez GC prepolimeryzo-

wane wypełniacze HDR (High-Density 

Radiopaque) zapewniajå wysokå 

odpornoπÊ na πcieranie

• Specjalne połåczenie pomiëdzy 

wypełniaczem i matrycå gwarantuje 

długotrwałoπÊ wypełnieË

• Doskonałe właπciwoπci uæytkowe 

i bezproblemowe polerowanie

• Wysoka estetyka wypełnieË wykonanych 

technikå jednego odcienia lub wielu odcieni

WSk a z ania

Uniwersalny materiał do wszystkich wskazaË: 

ubytki klasy I, II, III, IV i V 

Wiëcej informacji dotyczåcych składu zestawów 

oraz uzupełnieË moæna znaleπÊ w odrëbnych 

ulotkach lub wykazie produktów na stronie 

http://www.gceurope.com

©wiatłoutwardzalny uniwersalny kompozyt do wypełnieË

Dziëki zastosowaniu najbardziej innowacyjnego w przemyπle, monomeru firmy DuPont®, GC Kalore charakteryzuje wyjåtkowo niskie 
naprëæenie skurczowe. Na poziomie mikroskopowym, oznacza to, æe w trakcie i po polimeryzacji utrzymana jest adhezja miëdzy 
wypełniaczami i macierzå æywicy. Dziëki zminimalizowanemu napiëciu skurczowemu, szczelnoπÊ wypełnienia szczególnie na krawëdziach 
jest zapewniona. W połåczeniu z wyjåtkowå estetykå, GC Kalore oferuje rewolucyjny − kompletny pakiet w stomatologii odtwórczej.

gc Kalore

opakoWania

gc Kalore strzykawki (2 ml/4 g)

003625 Zestaw Trial (3 strzykawki - A2, A3, A3.5)

uzupełnienia: 1 strzykawka

003572 AO2 003596 GT 003584 B3

003573 AO3 003597 CVT 003585 C2

003574 AO4 003577 A1 003586 C3

003575 OBW 003578 A2 003587 D2

003576 OXBW 003579 A3 003588 CV

003592 WT 003580 A3.5 003589 CVD

003593 DT 003581 A4 003590 BW

003594 CT 003582 B1 003591 XBW

003595 NT 003583 B2

gc Kalore ampułki unitip (0,16 ml/0,3 g)

003570 Zestaw Trial 
(50 ampułek - 20x A2, 20x A3, 10x A3.5)

uzupełnienia: Opakowanie 20 ampułek

003613 A1 003617 A4 003621 C2

003614 A2 003618 B1 003622 C3

003615 A3 003619 B2 003623 D2

003616 A3.5 003620 B3

uzupełnienia: Opakowanie 10 ampułek

003606 XBW 003599 AO3 003608 DT

003605 BW 003600 AO4 003609 CT

003603 CV 003601 OBW 003610 NT

003604 CVD 003602 OXBW 003611 GT

003598 AO2 003607 WT 003612 CVT

gc Kalore akcesoria

003571 Kolornik, 1 szt.

900498 Aplikator GC Unitip Applier II, 1 szt.
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Stomatologia Zachowawcza

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Mikroczåsteczkowy kompozyt hybrydowy

• Jeden system odbudowy do wszystkich 

potrzeb

• Unikatowa koncepcja opierajåca sië na 

odcieniach standardowych oraz specjalnych 

zewnëtrznych i wewnëtrznych pozwalajåca 

na uzyskanie efektu „niewidocznego” 

wypełnienia

• Wydłuæony czas pracy dziëki małej 

wraæliwoπci na oπwietlenie pola 

zabiegowego

• Optymalna gëstoπÊ zapewniajåca 

doskonałe właπciwoπci uæytkowe

gc graDia Direc t anter ior

• Doskonała estetyka i gładkoπÊ 

powierzchni

• Idealne dopasowanie i adaptacja 

do naturalnego koloru zëba

gc graDia Direc t poS ter ior

• Doskonałe właπciwoπci mechaniczne

• Wysoka odpornoπÊ na złamanie przy 

obciåæeniu okluzyjnym

• Kontrast na zdjëciu rentgenowskim 

ułatwiajåcy kontrolë

StoSoWanie

Odcienie standardowe: odcienie z efektem 

kameleona do wypełnieË w odcinku 

przednim i bocznym.

Specjalne zewnëtrzne: odcienie przezierne 

do wypełnieË w odcinku przednim i bocznym.

Specjalne wewnëtrzne: odcienie opakerowe 

tylko do wypełnieË w odcinku przednim.

Wiëcej informacji dotyczåcych składu 

zestawów oraz uzupełnieË moæna znaleÊ 

w odrëbnych ulotkach lub wykazie produktów 

na stronie http://www.gceurope.com

©wiatłoutwardzalny kompozyt do wypełnieË zëbów przednich i bocznych

Przy uæyciu GC GRADIA Direct moæna wykonaÊ wszystkie wymagajåce wysokiej estetyki odbudowy za pomocå jednego, łatwego 
w uæyciu materiału do wypełnieË. Niezaleænie od procedury − jedno czy wieloodcieniowej techniki warstwowej, stosujåc GC GRADIA 
Direct moæna w prosty i szybki sposób uzyskaÊ znakomitå, naturalnie wyglådajåcå i długotrwałå odbudowë. Dziëki niezwykłemu 
dopasowaniu koloru do otaczajåcych tkanek zëba, wyjåtkowå estetykë wypełnieË moæna z łatwoπciå osiågnåÊ juæ przy zastosowaniu 
tylko jednego odcienia. Natomiast kombinacja róænych odcieni daje nieograniczone moæliwoπci estetyczne przy uæyciu maksymalnie 
trzech odcieni do odbudowy zëbów w odcinku przednim i dwóch w odcinku bocznym.

gc graDia Direct

opakoWania

gc graDia Direct strzykawki (anterior - 2,7 ml/4 g; 
Posterior - 2,7 ml/4,7 g; X - 2,7 ml/5 g)

 003332 Zestaw wprowadzajåcy (7 strzykawek - A2, A3, 
A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 oraz 1 kolornik)

uzupełnienia: 1 strzykawka

003387 XBW 003371 CVD 003424 P-A3

003361 BW 003372 AO2 003425 P-A3.5

003362 A1 003373 AO3 003426 P-WT

003363 A2 003374 AO4 003427 P-NT

003364 A3 003375 WT 003403 X-A1

003365 A3.5 003376 DT 003404 X-A2

003366 A4 003377 CT 003405 X-A3

003388 B1 003378 NT 003406 X-A3.5

003367 B2 003379 GT 003409 X-AO2

003368 B3 003380 CVT 003407 X-WT

003369 C3 003422 P-A1

003370 CV 003423 P-A2

gc graDia Direct ampułki unitip (anterior - 0,16 ml/
0,24 g; Posterior - 0,16 ml/0,28 g; X - 0,16 ml/0,30 g)

003331 Zestaw wprowadzajåcy (35 ampułek Unitip - 
A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 oraz 1 kolornik)

uzupełnienia: Opakowanie 20 ampułek

003333 A1 003340 NT 003360 P-NT

003334 A2 003355 P-A1 003390 X-A1

003335 A3 003356 P-A2 003391 X-A2

003336 A3.5 003357 P-A3 003392 X-A3

003338 CV 003358 P-A3.5 003393 X-A3.5

003339 DT 003359 P-WT 003394 X-WT

003337 AO3

uzupełnienia: Opakowanie 10 ampułek

003342 A4 003347 AO2 003350 CT

003354 B1 003348 AO4 003349 WT

003343 B2 003346 CVD 003351 GT

003344 B3 003341 BW 003352 CVT

003345 C3 003353 XBW 003396 X-AO2

gc graDia Direct akcesoria

003389 Kolornik, 1 szt.

900498 Aplikator GC Unitip Applier II, 1 szt.
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©wiatłoutwardzalny 
nieprzepuszczalny dla promieni 
rtg kompozyt płynny

GC G-≥nial Flo jest łatwym w uæyciu 
kompozytem płynnym. Dziëki doskonałej 
adaptacji i duæej widocznoπci na zdjëciach 
rentgenowskich, GC G-≥nial Flo jest 
idealnym materiałem jako liner do 
wyπcielania ubytków, do blokowania 
podcieni, w preparacji tunelowej lub
do odbudowy małych ubytków.

©wiatłoutwardzalny płynny 
kompozyt hybrydowy

GC GRADIA Direct Flo jest πwiatłoutwar-
dzalnym, nieprzepuszczalnym dla promieni 
rentgenowskich mikrohybrydowym 
materiałem kompozytowym specjalnie 
dostosowanym do pracy w połåczeniu
z GC GRADIA Direct. Dziëki swoim 
właπciwoπciom fizycznym, odpowiedniej 
płynnoπci i bezpoπredniej aplikacji ze 
strzykawki jest idealnie przystosowany 
jako liner pod wypełnienia kompozytowe.

©wiatłoutwardzalny płynny kompozyt 
hybrydowy o wysokiej lepkoπci

GC GRADIA Direct LoFlo, pierwszy płynny 
kompozyt, który moæe byÊ zastosowany do 
ostatecznej odbudowy, nie tylko ubytków klasy 
V lub jako liner, lecz równieæ do wypełnieË 
ubytków klasy I, II i III. Wraz z wprowadzeniem 
technologii HDR (High-Density Radiopaque − 
nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenow-
skich wypełniacza o wysokiej gëstoπci),
GC oferuje płynny materiał wypełniajåcy
o niezrównanych właπciwoπciach fizycznych.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wysoka zwilæalnoπÊ, co pozwala na idealnå 

adaptacjë do πcian ubytku, zapobiegajåc 

zamykaniu pëcherzyków powietrza

• NieprzepuszczalnoπÊ dla promieni 

rentgenowskich wynoszåca ok. 230% Al 

umoæliwia łatwå kontrolë na zdjëciach rtg 

• Dobrze wywaæone właπciwoπci fizyczne, 

doskonale dostosowane do wskazaË 

produktu

• Dostëpny w 8 odcieniach, w tym 2 odcienie 

nieprzezierne

Stomatologia Zachowawcza

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• GC GRADIA Direct Flo nie πcieka i nie klei 

sië, co zapewnia doskonałå adaptacjë do 

πcian ubytku oraz łatwoπÊ stosowania

• Utwardzanie πwiatłem i kontrast na zdjëciach 

rentgenowskich ułatwia diagnostykë

• Doskonała konstrukcja strzykawki 

umoæliwia łatwå pracë i precyzyjnå 

aplikacjë

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Dobra zwilæalnoπÊ umoæliwia doskonałå 

adaptacjë bez spływania materiału

• OdpornoπÊ na πcieranie i wytrzymałoπÊ 

na złamanie na poziomie nowoczesnych 

kompozytów do zëbów bocznych

• Skurcz do 55% mniejszy niæ u wiodåcych 

kompozytów płynnych dostëpnych 

w sprzedaæy

• Prepolimeryzowany wypełniacz w techno- 

logii HDR zawierajåcy nanoczåsteczki 

gc g-≥nial Flo

gc graDia Direct Flo

gc graDia Direct loFlo

krzemowe znacznie zwiëksza trwałoπÊ, 

polerowalnoπÊ i widocznoπÊ na zdjëciach 

rentgenowskich

• Szkło fluoro-glinowo-krzemianowe chroni 

dodatkowo przed próchnicå wtórnå

opakoWania

gc g-≥nial Flo (2 ml/3,8 g w strzykawce) 

uzupełnienia: 1 strzykawka, 20 plastikowych 
koËcówek dozujåcych

004636 A1 004638 A3 004640 A4

004637 A2 004639 A3.5 004643 CV

004641 AO2 004642 AO3

gc g-≥nial Flo akcesoria

004634 KoËcówki dozujåce III Plastikowe, 30 szt.

004635 KoËcówki dozujåce III Igła (metal), 30 szt.

opakoWania

gc graDia Direct Flo (1,5 g/0,8 ml w strzykawce)

uzupełnienia: 2 strzykawki, 4 metalowe koËcówki 
dozujåce

003441 A1 003444 A3.5 003447 BW

003442 A2 003445 AO3

003443 A3 003446 CV

gc graDia Direct Flo akcesoria

001926 KoËcówki dozujåce z metalu, 20 szt.

001927 KoËcówki dozujåce z tworzywa, 20 szt.

opakoWania

gc graDia Direct loFlo (1,3 g/0,8 ml w strzykawce)

uzupełnienia: 2 strzykawki, 4 metalowe koËcówki 
dozujåce

003448 A1 003451 A3.5 003454 BW

003449 A2 003452 AO3

003450 A3 003453 CV

gc graDia Direct loFlo akcesoria

001926 KoËcówki dozujåce z metalu, 20 szt.

001927 KoËcówki dozujåce z tworzywa, 20 szt.
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Stomatologia Zachowawcza

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Moæe byÊ stosowany jako samowytrawia-

jåcy system łåczåcy lub w połåczeniu 

z selektywnym wytrawianiem szkliwa, 

wybierz najlepszå opcjë w zaleænoπci 

od przypadku

• Doskonała siła wiåzania do szkliwa 

i zëbiny dziëki połåczeniu chemicznej 

i mikromechanicznej adhezji 

• Długotrwała stabilna siła wiåzania dziëki 

formule bez HEMA

• Doskonała szczelnoπÊ brzeæna 

• Brak nadwraæliwoπci pozabiegowej 

niezaleænie od stosowanej techniki lub 

materiału kompozytowego

• Kliniczna niezawodnoπÊ potwierdzona 

w niezaleænych badaniach

• Prosta i szybka procedura stosowania

StoSoWanie

NałoæyÊ i pozostawiÊ warstwë adhezji

w nienaruszonym stanie przez 10 sek. 

OsuszyÊ dokładnie przez 5 sek. 

MAKSYMALNIE sprëæonym powietrzem

i utwardziÊ πwiatłem przez 10 sek.

W metodzie selektywnego wytrawiania, 

przed zastosowaniem πrodka wiåæåcego 

nałoæyÊ 35% - 40% kwas fosforowy na szkliwo 

na 10 sek. Nastëpnie postëpowaÊ zgodnie

z procedurå opisanå powyæej.

Samowytrawiajåcy πwiatłoutwardzalny jednoskładnikowy system łåczåcy

GC G-≥nial Bond oferuje bardzo dobrå i niezawodnå adhezjë zarówno do szkliwa jak i zëbiny, niezaleænie od zastosowanej techniki.
Z GC G-≥nial Bond zyskujesz łatwoπÊ uæycia i obniæonå wraæliwoπÊ pozabiegowå samowytrawiajåcego systemu adhezyjnego
w połåczeniu ze zwiëkszonå siłå wiåzania, gdy zdecydujesz sië zastosowaÊ 10-sekundowe wytrawianie selektywne szkliwa.
Podwyæszony poziom monomeru estru kwasu fosforowego optymalizuje trawienie i poprawia jakoπÊ warstwy hybrydowej. Powstała 
strefa nano-interakcji i wolna od HEMA formuła så kluczowymi czynnikami wpływajåcymi na siłë i trwałoπÊ wiåzania adhezyjnego.

gc g-≥nial bond

opakoWania

gc g-≥nial bond

004644
Zestaw Starter (1 x 5 ml w butelce,
50 jednorazowych mikroaplikatorów,
20 jednorazowych pojemników do dozowania)

004645 Opakowanie 3-butelkowe (3 x 5 ml w butelce)

004646 Uzupełnienie (1 x 5 ml w butelce)
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Stomatologia Zachowawcza

Samowytrawiajåcy 
πwiatłoutwardzalny 
jednoskładnikowy system łåczåcy

GC G-Bond jest samowytrawiajåcym, 
łatwym w uæyciu, πwiatłoutwardzalnym 
systemem łåczåcym, który wykorzystuje 
zarówno chemiczne, jak i mikromechani-
czne mechanizmy adhezji. Dwa monomery 
funkcyjne − 4-MET oraz ester kwasu fos- 
forowego w połåczeniu z czåsteczkami 
nanowypełniacza tworzå unikalne i stabilne 
nanoczåsteczkowe połåczenie z zëbinå − 
strefë nano-interakcji (NIZ) − jednoczeπnie 
zapewniajåc niezawodnå adhezjë do szkliwa.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łagodne trawienie zapewnia bardzo niskie 

ryzyko nadwraæliwoπci pozabiegowej

• ObecnoπÊ dwóch róænych monomerów 

funkcyjnych zapewnia adhezjå chemicznå 

do zëbiny i szkliwa

• Udokumentowana długotrwała 

skutecznoπÊ kliniczna

• Jednoskładnikowy system o uproszczonej 

technice stosowania oszczëdzajåcej czas 

− procedura trwajåca 30 sek.

• Łatwe stosowanie z małå wraæliwoπciå 

na wilgotnoπÊ zëbiny

• Wolny od HEMA dla długotrwałego 

stabilnego wiåzania

gc g-bond

Krok-po-kroku

Przed uæyciem naleæy dokładnie zapoznaÊ sië z instrukcjå stosowania.

GC G-≥nial Bond w procedurze samowytrawiania

GC G-≥nial Bond w procedurze selektywnego wytrawiania

opakoWania

gc g-bond

003416 Zestaw Starter, butelka (5 ml, 50 jednorazowych 
aplikatorów i 1 podstawka do dozowania)

003417 Zestaw Starter, ampułki (50 x 0,1 ml
i 50 jednorazowych aplikatorów)

1. NałoæyÊ G-≥nial Bond 2. OdczekaÊ 10 sek. 3. SuszyÊ maksymalnie sprëæonym 
powietrzem przez 5 sek. 

4. UtwardziÊ πwiatłem przez 10 sek.

1. WytrawiÊ szkliwo przez 10 sek. 2. SpłukaÊ 3. OsuszyÊ 4. NałoæyÊ G-≥nial Bond i kontynu- 
owaÊ, jak opisano powyæej.
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Stomatologia Zachowawcza

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Minimalna preparacja zëba dziëki 

doskonałym właπciwoπciom adhezyjnym 

przy uproszczonej procedurze

• Osadzanie wkładu i odbudowa zrëbu 

korony tym samym materiałem

• Podwójny tryb utwardzania i utwardzanie 

kontaktowe w celu zapewnienia wysokiej 

Kompozyt do estetycznej odbudowy zrëbu i osadzania wkładu

Z inteligentnym systemem GC GRADIA Core i GC Fiber Post, moæesz zaoferowaÊ swoim pacjentom trwałe odbudowy, które så mniej 
inwazyjne i pozwalajå zachowaÊ pozostałå strukturë zëba. GC GRADIA Core łåczy cementowanie i odbudowë zrëbu w jednym produkcie 
o optymalnych właπciwoπciach uæytkowych. Samowytrawiajåcy system łåczåcy o podwójnym sposobie utwardzania wymaga tylko 
uproszczonej jednoetapowej aplikacji. Etap opracowania moæna rozpoczåÊ juæ po upływie 5 minut od momentu wprowadzenia 
materiału do odbudowy zrëbu.

gc graDia core 

1. OpracowaÊ kanał 2. PrzymierzyÊ wkład 3. Wkład skróciÊ na 
poæådanå długoπÊ

4. Na wkład nanieπÊ 
silan, np. 
GC Ceramic Primer  

5. PrzepłukaÊ i osuszyÊ 
sprëæonym powie- 
trzem i papierowym 
såczkiem 

6. Na powierzchnie prze- 
widziane do łåczenia 
nanieπÊ zmieszany sa- 
mowytrawiajacy system 
łåczåcy GC GRADIA 
Core SE Bond

7. OsuszyÊ strumie-
niem πrednio sprëæo- 
nego powietrza 
przez 10 sek. 
UtwardziÊ πwiatłem 
przez 10 sek.

8. WprowadziÊ 
GC GRADIA Core 
do kanału 
korzeniowego

9. OsadziÊ wkład. 
UtwardziÊ πwiatłem 
przez 5 sek.

10. OdbudowaÊ zråb 
korony przy uæyciu 
GC GRADIA Core

11. UtwardziÊ πwiatłem 
kaædå powierzchnië 
przez 10 sek.

12. Jeæeli πwiatło nie 
moæe dotrzeÊ do 
materiału pozosta- 
wiÊ go na 5 min do 
zwiåzania, a potem 
rozpoczåÊ 
opracowywanie 

siły łåczenia

• Przy szlifowaniu zachowuje sië podobnie 

jak zëbina

• Zminimalizowane obciåæenie na pozostałe 

tkanki zëba dziëki wysokiej wytrzymałoπci 

na zginanie i niskiemu napiëciu skurczowemu

• Wyæsza od szkliwa nieprzepuszczalnoπÊ 

dla promieni rentgenowskich

opakoWania

gc graDia core

900515

Kompletny System (1 zestaw GC GRADIA 
Core, 1 zestaw asortymentowy GC Fiber Post, 
1 dozownik do nabojów GC GRADIA Core,
1 GC Ceramic Primer)

900514 Zestaw Intro (1 zestaw GRADIA Core,
1 dozownik do nabojów GC GRADIA Core)

003651

Zestaw GC GRADIA Core (1 nabój GC GRADIA 
Core 10 ml/20 g, 1 SE Bond płyn A 3 ml,
1 SE Bond płyn B 1,5 ml, 25 mikrokoËcówek 
aplikacyjnych, 1 uchwyt do koËcówek,
1 naczynko do mieszania, 20 koËcówek 
mieszajåcych GC Automix do Endo,
20 koËcówek przedłuæajåcych)

003652
Uzupełnienie nabój (1 nabój GC GRADIA Core 
10 ml/20 g, 20 koËcówek mieszajåcych GC 
Automix do Endo, 20 koËcówek przedłuæajåcych)

003653 Uzupełnienie GC GRADIA Core SE Bond 
płyn A, 3 ml

003654 Uzupełnienie GC GRADIA Core SE Bond
płyn B, 1,5 ml

gc graDia core akcesoria

900511 Dozownik do nabojów GC GRADIA Core, 1 szt.

004846 GC Ceramic Primer (2 x 2 ml płyn)

900495
KoËcówki Automix do Endo, 10 koËcówek 
mieszajåcych do Endo, 10 koËcówek 
przedłuæajåcych

Krok-po-kroku
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gc everStick®POSt

gc Fiber Post

Niespolimeryzowany wkład
z włókna szklanego do 
indywidualnego formowania

GC everStickPOST jest miëkkim, elasty- 
cznym i niespolimeryzowanym wkładem 
z włókna szklanego, który moæna indywi- 
dualnie dopasowaÊ do kształtu kanału 
zëbowego przed utwardzaniem πwiatłem 
i jednoczeπnie oferujåcym wysokå 
wytrzymałoπÊ po utwardzeniu πwiatłem. 
Dziëki dopasowaniu do anatomii kanału, 
ryzyko złamania korzenia jest znacznie 
ograniczone.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• MoæliwoπÊ pełnego dopasowania do 

anatomii kanału, w celu zwiëkszenia 

powierzchni adhezji i wytrzymałoπci 

w najbardziej naraæonej czëπci zëba

• Zachowanie tkanek zëba, poniewaæ nie 

jest konieczna preparacja kanału w takim 

samym stopniu, jak w przypadku 

tradycyjnych wkładów prefabrykowanych

• Wysoka wytrzymałoπÊ na zginanie po 

utwardzeniu πwiatłem

• ElastycznoπÊ bardzo zbliæona do 

naturalnej elastycznoπci zëbiny

• Adhezyjne i mikromechaniczne wiåzanie 

zarówno z cementem kompozytowym jak 

i kompozytem zrëbu, dziëki strukturze IPN

• Równomierny rozkład obciåæenia 

okluzyjnego na strukturë korzenia, 

co zmniejsza ryzyko złamaË

WSk a z ania

Unikalny wkład GC everStickPOST jest 

szczególnie przydatny w celu dopasowania 

do morfologii nietypowych kanałów takich 

jak zakrzywione, owalne, a takæe bardzo 

duæe kanały korzeniowe.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Minimalne poszerzenie kanału korzenia 

dziëki wkładom o mniejszej πrednicy

• Wyjåtkowe przewodzenie πwiatła 

zapewniajåce polimeryzacjë materiału, 

nawet w głëboko usytuowanych 

odcinkach wkładu

• Duæa zawartoπÊ włókien szklanych 

(77% wagowo) bez wad strukturalnych, co 

zapewnia wysokå odpornoπÊ na obciåæenia

• Niæszy niæ metalu moduł sprëæystoπci 

umoæliwiajåcy lepszy rozkład naprëæeË

• Wysoka wytrzymałoπÊ na zginanie, we 

wszytkich rozmiarach wkładów podobna  

do wytrzymałoπci metalu

• WidocznoπÊ na zdjëciach rentgenowskich 

ułatwiajåca diagnozowanie

Wkład z włókna szklanego

Z GC Fiber Post moæesz zaoferowaÊ 
swoim pacjentom trwałe odbudowy, 
które opierajå sië na zasadach 
minimalnej interwencji. Szeroki wybór 
rozmiarów wkładów GC Fiber Post 
pozwala na bardziej zachowawczå 
preparacjë kanału. Wkłady GC Fiber 
Post zostały specjalnie zaprojektowane, 
aby zapewniÊ optymalne połåczenie 
adhezyjne z GC GRADIA Core.

Stomatologia Zachowawcza

opakoWania

gc everStickPOSt

900846 everStickPOST Intro (5 x wkład Ø 0.9; 5 x wkład 
Ø 1.2; 5 x wkład Ø 1.5; 5 ml StickRESIN butelka)

900855

everStick COMBI (8 cm everStickC&B;
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER 
instrument rëczny; 1 x StickREFIX D 
instrument silikonowy)

900838

everStick Starter Kit (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN 
butelka; 2 ml G-≥nial Universal Flo strzykawka; 
1 x StickREFIX D instrument silikonowy;
1 x StickSTEPPER; 1 x StickCARRIER)

uzupełnienia

900847 10 x 2 cm wkład Ø 0.9

900848 10 x 2 cm wkład Ø 1.2

900849 10 x 2 cm wkład Ø 1.5

everStickPOSt akcesoria

900842 StickRESIN, 5 ml butelka

opakoWania

gc Fiber Post 

900515

Kompletny System (1 zestaw GC GRADIA Core, 
1 zestaw asortymentowy GC Fiber Post,
1 dozownik do nabojów GC GRADIA Core,
1 GC Ceramic Primer)

400101
Zestaw asortymentowy (15 wkładów GC Fiber 
Post - 5 x 1.0 mm, 5 x 1.2 mm, 5 x 1.4 mm
i 2 wiertła - 1 x 1.2 mm, 1 x 1.4 mm)

Uzupełnie-
nia wkłady

10 wkładów szklanych pojedynczo zapako-
wanych w rozmiarach 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6

Uzupełnie-
nia wiertła 1 szt. dostëpna w rozmiarach 1.2; 1.4; 1.6

gc Fiber Post akcesoria

004846 GC Ceramic Primer (2 x 2 ml płyn)
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Niezawodny i estetycznie korzystny 

sposób uzupełnienia brakujåcych zëbów 

w ramach jednej wizyty

• Podejπcie umoæliwiajåce zachowanie 

tkanki zëba

• Idealne w nagłych sytuacjach 

i przypadkach urazowych, rozwiåzanie 

zapewniajåce natychmiastowe 

uzupełnienie brakujåcych zëbów

• Ekonomiczna alternatywa w przypadkach 

rozległych potrzeb w zakresie odbudowy 

• Idealne do uzupełnieË zarówno 

w przednim jak i bocznym odcinku zëbów 

WSk a z ania

Do kaædego wskazania do zaståpienia 

brakujåcych zëbów − tymczasowego, na 

okres przejπciowy lub długoczasowego:

• Mosty adhezyjne

• Mosty na wkładach (inlay, onlay)

• Mosty hybrydowe 

• Mosty oparte na pełnych koronach

• Mosty oparte na implantach

• Mosty tymczasowe

• Mosty natychmiastowe

Wykonanie kaædego z tych mostów moæe 

byÊ równieæ zlecone laboratorium 

protetycznemu.

Wzmocnienie z włókna szklanego do mostów kompozytowych wzmacnianych włóknami 

Zastosowanie wzmocnienia z włókna szklanego GC everStickC&B oferuje unikalnå metodë leczenia umoæliwiajåcå zaståpienie 
brakujåcych zëbów. Z GC everStickC&B moæna wykonywaÊ mosty kompozytowe wzmocnione włóknem szklanym podczas jednej 
wizyty stosujåc minimalnie inwazyjne procedury. Ta oparta na dowodach technologia wzmocnieË z włókna szklanego zapewnia 
bezmetalowy, ekonomiczny sposób postëpowania poszerzajåcy moæliwoπci leczenia protetycznego.
GC everStickC&B pozwala na zastosowanie odwracalnych, minimalnie inwazyjnych rozwiazaË, w których zdrowa tkanka zëba moæe 
zostaÊ zachowana tak długo, jak jest to klinicznie moæliwe.

gc everStick®c&b

opakoWania

gc everStickc&b (Ø 1.5 mm; ~4000 włókien)

900854 everStick Intro (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 1 x StickREFIX D)

900855

everStick COMBI (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickREFIX D)

900838

everStick Starter Kit (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN 
butelka; 2 ml G-≥nial Universal Flo strzykawka; 
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickCARRIER)

uzupełnienia

900852 2 x 12 cm wiåzka włókien

900853 1 x 8 cm wiåzka włókien

gc everStickc&b akcesoria

900843 StickREFIX instrument silikonowy   
(3 x StickREFIX L, 3 x StickREFIX D)



2 0 1 3 - 2 0 1 4

33

Stomatologia Zachowawcza

Wzmocnienia z włókna szklanego

GC everStick zostały opracowane jako 

rozwiåzania dla nowoczesnej, przyjaznej

dla pacjenta stomatologii. Wszystkie 

wzmocnienia z włókna everStick wykonane 

så z silanizowanych włókien szklanych 

osadzonych w matrycy z termoplastycznego 

polimeru i πwiatłoutwardzalnej æywicy. 

Produkty everStick wykorzystujå zalety 

minimalnie inwazyjnej stomatologii,

w której zdrowe tkanki zëbów pacjenta 

zachowywane så tak długo, jak jest to 

klinicznie moæliwe. Oznacza to równieæ,

æe inne opcje leczenia pozostajå dostëpne

o ile kiedykolwiek w przyszłoπci pacjent 

bëdzie ich potrzebował.

Istotå struktury IPN jest to, æe powierzchnie 

mogå byÊ reaktywowane nawet po ich 

ostatecznej polimeryzacji. Reaktywacja

ma kluczowe znaczenie w uzyskaniu 

doskonałego połåczenia przy

•  cementowaniu na zëbach uzupełnieË 

wykonanych w laboratorium protetycznym

•  ponownym modelowaniu lub naprawie 

uzupełnieË kompozytowych wzmocnionych 

włóknem (FRC)

Dziëki strukturze IPN produkty everStick 

róæniå sië w sposób zasadniczy od innych 

włókien lub materiałów kompozytowych 

dostëpnych na rynku.

Właπciwe połåczenie pomiëdzy włóknami

i kompozytem jest kluczowym czynnikiem 

udanego leczenia. Tylko produkty everStick 

majå unikalnå, opatentowanå strukturë 

interpenetrujåcej sieci polimerowej (IPN). 

Klinicznie prowadzi to do wyjåtkowego 

wiåzania umoæliwiajåcego niezawodnå 

adhezjë łåczonych powierzchni i doskonałe 

właπciwoπci uæytkowe.

gc everStick do codziennej praktyki dentystycznej

Krok-po-kroku

SprawdziÊ w zgryzie, 
odmierzyÊ długoπÊ włókien
i dociåÊ

DocisnåÊ włókna i utwardziÊ 
πwiatłem przez 5 sek. kaædy 
obszar. Włókna powinny byÊ 
wygiëte w obszarze przësła
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OczyπciÊ zëby pumeksem
i wodå

DodaÊ do konstrukcji 
szkieletu włókna poprzeczne 
w celu wzmocnienia przësła

WytrawiÊ powierzchnie 
obszaru łåczenia przez
45-60 sek.

PokryÊ całå konstrukcjë 
cienkå warstwë kompozytu
i utwardziÊ πwiatłem przez 
40 sek.

ZastosowaÊ system łåczåcy 
zgodnie z instrukcjå 
producenta

PokryÊ przësło warstwami 
kompozytu

NałoæyÊ cienkå warstwë 
płynnego kompozytu

OpracowaÊ most
i dopasowaÊ w zgryzie

Procedura wykonania mostu wzmocnionego włóknem everStick®C&B do przedniego odcinka zëbów
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Wzmocnienie z włókna szklanego 
do szynowania w leczeniu przyzëbia

GC everStickPERIO så jednokierunkowymi 
wstëpnie impregnowanymi włóknami 
szklanymi do małoinwazyjnego i niezawod- 
nego szynowania. Wraz z optymalnymi 
właπciwoπciami uæytkowymi i estetykå, 
oferujå dynamicznå i ekonomicznå 
alternatywë do stabilizacji i zastëpowa-
nia zëbów.

Wzmocnienie z włókna szklanego 
do estetycznych retainerów 
ortodontycznych

GC everStickORTHO wskazany jest do 
estetycznej fazy podtrzymujåcej po 
aktywnym leczeniu ortodontycznym. 
Matryca utrzymuje pojedyncze włókna 
szklane, w wiåzce, co ułatwia stosowanie 
i dopasowanie do łuku zëbowego.

Wzmocnienie z włókien szklanych 
dla szynowania od strony wargowej

Dziëki wyjåtkowo cienkiej i estetycznej 
siatce włókien rozciågajåcych sië w obu 
kierunkach GC everStickNET jest opty- 
malnym wyborem do szyn wargowych 
w leczeniu zëbów po urazach. Ta szyna 
z impregnowanego wstëpnie włókna 
szklanego jest minimalnie inwazyjnym 
rozwiåzaniem o niezawodnym łåczeniu, 
zoptymalizowanych właπciwoπciach 
uæytkowych i estetyce. 

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Całkowicie wolne od metalu, transparentne 

i bardzo estetyczne rozwiåzanie

• Wygodne dla pacjenta, poniewaæ szyny 

powinny byÊ tak zaprojektowane, aby 

mogły byÊ samodzielnie oczyszczane 

i nie zakłócały funkcji æucia

• Mogå byÊ reaktywowane i så łatwe do 

ponownego wymodelowania lub naprawy

• Doskonałe mikro-mechaniczne i chemiczne 

wiåzanie z kompozytami, dziëki opatento-

wanej strukturze IPN

• Łatwe do usuniëcia w razie potrzeby

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Dobrze komponuje sië z naturalnym 

kolorem zëba

• MoæliwoπÊ łatwego dopasowania bezpo- 

πrednio na zëbach eliminuje koniecznoπÊ 

modeli roboczych lub dodatkowych wizyt

• Niezawodne wiåzanie adhezyjne kompozytu

• Wygodne w uæytkowaniu i łatwe do 

oczyszczania

• Całkowicie wolne od metalu, bez ryzyka 

rozwoju alergii na metal (Ni, Cr)

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Całkowicie wolne od metalu, transparentne 

i bardzo estetyczne rozwiåzanie

• Wygodne dla pacjenta, poniewaæ szyny 

powinny byÊ tak zaprojektowane, aby 

mogły byÊ samodzielnie oczyszczane i nie 

zakłócały funkcji æucia

• Mogå byÊ reaktywowane i så łatwe do 

ponownego wymodelowania lub naprawy

• Łatwe do usuniëcia w razie potrzeby

gc everStick®PeriO

gc everStick®OrthO

gc everStick®net

WSk a z ania

• Szynowanie od strony wargowej 

zëbów po urazach

• Szynowanie od strony wargowej 

wspomagajåce leczenie przyzëbia

• Naprawa i wzmacnianie licówek

opakoWania

gc everSticknet

900855

everStick COMBI (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickREFIX D)

900838

everStick Starter Kit (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN 
butelka; 2 ml G-≥nial Universal Flo strzykawka;  
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickCARRIER)

gc everSticknet uzupełnienia

900837 everStickNET, 30 cm² siatka z włókna 

opakoWania

gc everStickPeriO (Ø 1.2 mm; ~2000 włókien)

900854 everStick Intro (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 1x StickREFIX D)

900855

everStick COMBI (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickREFIX D)

900838

everStick Starter Kit (8 cm everStickC&B;  
8 cm everStickPERIO; 30 cm² everStickNET;  
5 x everStickPOST Ø 1.2; 5 ml StickRESIN 
butelka; 2 ml G-≥nial Universal Flo strzykawka; 
1 x StickREFIX D; 1 x StickSTEPPER;  
1 x StickCARRIER)

gc everStickPeriO uzupełnienia

900850 2 x 12 cm wiåzka włókien

900851 1 x 8 cm wiåzka włókien

WSk a z ania

• Mocowane do powierzchni zëba lub 
szynowanie wewnëtrz-koronowe

• Szyny periodontologiczne połåczone 
z mostami adhezyjnymi

opakoWania

gc everStickOrthO (Ø 0.75 mm; ~1600 włókien)

900841 everStickORTHO 2 x 12 cm wiåzka włókien
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©wiatłoutwardzalny πrodek 
adhezyjny do szkliwa

GC StickRESIN jest πwiatłoutwardzalnym 
jednoskładnikowym πrodkiem adhezyjnym 
do szkliwa na bazie dwumetakrylanów. 
GC StickRESIN słuæy do zwilæania włókien 
GC Stick i arkuszy włókna GC StickNET 
oraz do ponownego aktywowania 
powierzchni włókna.

Instrument rëczny

Instrument GC StickCARRIER jest
specjalnie zaprojektowany, aby ułatwiÊ
stosowanie produktów z włókna GC Stick
i GC everStick. GC StickCARRIER jest
bardzo przydatny podczas pozycjono-
wania wiåzki włókien, a jednoczeπnie
słuæy jako narzëdzie do przyciskania
wiåzki włókien.

Instrument rëczny

Instrument GC StickSTEPPER jest 
specjalnie zaprojektowany, aby ułatwiÊ 
stosowanie produktów z włókna
GC Stick i GC everStick. Kształt 
instrumentu GC StickSTEPPER ułatwia 
pozycjonowanie wiåzek włókien,
a jednoczeπnie ochrania pozostałe 
wiåzki włókien przed przedwczesnym 
spolimeryzowaniem podczas procedury 
umiejscawiania.

gc StickreSin

gc Stickcarrier

gc StickStePPer
opakoWania

gc StickStePPer - 1 szt.

900825 Instrument rëczny

opakoWania

gc StickreSin

900842 5 ml butelka πrodek adhezyjny

opakoWania

gc Stickcarrier - 1 szt.

900826 Instrument rëczny
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Czas całkowitej procedury około 3,5 minuty

• Rozszerzony zakres wskazaË do 

stosowania w porównaniu z innymi 

materiałami glasjonomerowymi

• System nie wymaga nakładania 

warstwowego, materiał poddaje sië 

upychaniu i nie klei sië, a takæe idealnie 

dopasowuje sië do πcian ubytku

• Praktycznie bez naprëæeË skurczowych, 

EQUIA moæe byÊ nazwana prawdziwym 

materiałem typu „bulk fill” nawet do 

duæych i głëbokich ubytków

• Zwiëkszajåca sië wraz z upływem czasu 

wytrzymałoπÊ glasjonomeru dziëki 

niepowtarzalnemu efektowi dojrzewania, 

przypisywanemu działaniu πliny 

• Stosowanie koferdamu nie jest konieczne 

a chemiczna adhezja eliminuje stosowanie 

skomplikowanych procedur łåczåcych

• Nie wymaga złoæonej procedury 

opracowania koËcowego i polerowania, 

poniewaæ nałoæenie pojedynczej warstwy 

powlekajåcej EQUIA Coat jest 

wystarczajåce

• Wyjåtkowo gładkie i błyszczåce 

powierzchnie z trwałym, naturalnym 

połyskiem łatwiej osiågalne niæ 

kiedykolwiek wczeπniej

System EQUIA jest dostëpny w róænych 

pojedynczych i łåczonych zestawach, które 

zawierajå kapsułki EQUIA Fil i butelkë

z materiałem do powlekania EQUIA Coat.

EQUIA Fil wystëpuje w nastëpujåcych 

odcieniach Vita®: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, 

B3, C4 i SW (standardowy biały).

Samoadhezyjny materiał typu „bulk” do odbudowy zëbów bocznych

GC EQUIA jest unikalnym ekonomicznym systemem do estetycznej odbudowy ubytków w bocznym odcinku zëbów o imponujåcych 
parametrach wytrzymałoπciowych na wszystkich poziomach. System GC EQUIA łåczy w sobie GC EQUIA Fil − materiał glasjonomerowy 
najnowszej generacji i GC EQUIA Coat − materiał do powlekania na bazie æywicy z wysokå zawartoπciå wypełniacza, który stanowi 
kolejny krok w rozwoju technologii glasjonomerów i oferuje nowy wymiar w stomatologii odtwórczej. W porównaniu z wieloma innymi 
opcjami wypełnieË GC EQUIA oferuje znacznå przewagë w zakresie czasu trwania procedury. Nieporównywalna estetyka rozszerza 
moæliwoπci wypełnieË w odcinku bocznym, które pozwalajå spełniÊ oczekiwania pacjentów. System z potwierdzonå klinicznie na 
przestrzeni kilku lat skutecznoπciå stanowi doskonałå alternatywë do codziennej praktyki.

gc eQuia®

opakoWania

gc eQuia (objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 
0,14 ml)

Zestaw wprowadzajåcy (opakowanie z 50 kapsułkami 
gc eQuia Fil, 4 ml eQuia coat i akcesoriami)

900584 A2 900585 A3 900582 Asort.

Zestaw promocyjny (opakowanie ze 100 kapsułkami 
gc eQuia Fil, 4 ml eQuia coat i akcesoriami)

900593 A2 i A2 900594 A2 i A3 900595 A3 i A3

Zestaw kliniczny (250 kapsułek gc eQuia Fil,
6 ml eQuia coat i akcesoria)

900860 A2 900861 A3

uzupełnienia: opakowanie z 50 kapsułkami

004370 Asort. 004374 A3.5 004378 C4

004371 A1 004375 B1 004778 SW

004372 A2 004376 B2

004373 A3 004377 B3

uzupełnienie gc eQuia coat

004379 1 butelka EQUIA Coat 4 ml, jednorazowe 
aplikatory (25)

gc eQuia akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.
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Przypadki kliniczne gc eQuia®

Odbudowa ubytku przyszyjkowego - Dr M. Blique Odbudowy powierzchni æujåcych w zëbach stałych - Dr M. Kukurba-Setkowicz

Odbudowy powierzchni æujåcych w zëbach stałych - Dr M. Blique Odbudowa technikå minimalnie inwazyjnå - Dr D. Adyani-Fard

Krok-po-kroku

1. Formówkë od wewnåtrz 
pokryÊ wazelinå lub 
masłem kakaowym 
GC Cocoa Butter

2. UæyÊ klinów o anatomi-
cznych kształtach umoæli- 
wiajåcych uzyskanie lepszej 
adaptacji i punktów 
stycznych

3. ZastosowaÊ dopasowane 
pierπcienie z systemu 
formówek sekcyjnych, aby 
zapewniÊ dobre punkty 
styczne

4. NanieπÊ GC Cavity 
Conditioner (10 sek.) lub 
GC Dentin Conditioner 
(20 sek.)

5. SpłukaÊ i delikatnie 
osuszyÊ, nie przesuszyÊ

6. WstrzåsnåÊ lub stuknåÊ. 
WcisnåÊ tłok

7. WprowadziÊ do aplikatora 
do kapsułek. KliknåÊ raz, 
aby zaktywowaÊ

8. MieszaÊ przez 10 sek. Czas 
pracy wynosi 1 min 15 sek. 
od rozpoczëcia mieszania

9. WprowadziÊ do aplikatora 
do kapsułek. KliknåÊ 
dwukrotnie, aby uzbroiÊ 
kapsułkë

10. NATYCHMIAST wycisnåÊ 
materiał w ciågu 10 sek.

11. UpchaÊ i nadaÊ kształt. 
UnikaÊ zanieczyszczenia 
wilgociå i wysuszenia

12. ZapewniÊ zwiåzanie 
EQUIA® Fil i ostroænie 
usunåÊ pierπcieË. Za 
pomocå sondy oddzieliÊ 
kształtkë od materiału 
EQUIA® Fil

13. OpracowaÊ ostatecznie 
po 2 min 30 sek. od 
rozpoczëcia mieszania

14. ZakoËczyÊ odbudowë 
nakładajåc EQUIA® Coat. 
NIE ROZDMUCHIWA∆ 
POWIETRZEM

15. UtwardziÊ πwiatłem przez 
20 sek.

Uwaga: Kroki za wyjåtkiem 1,2,3 i 12 så takie same dla ubytków klasy I i II
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Stomatologia Zachowawcza

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Extra uwalnianie fluoru

• Extra szybkie wiåzanie, ale wystarczajåcy 

czas pracy

• Extra przeziernoπÊ dla lepszej estetyki

• Nie wymaga stosowania koferdamu

• Samoistna adhezja do zëbiny i szkliwa, 

bez koniecznoπci wytrawiania i stosowania 

systemu łåczåcego

• Nie wymaga retencyjnego kształtu ubytku, 

pozwalajåc na oszczëdnå preparacjë 

tkanek zëba

• Moæe byÊ stosowany z metalowymi 

formówkami ułatwiajåcymi nadanie kształtu

• Jednoetapowa aplikacja

• Dobra widocznoπÊ na zdjëciach 

rentgenowskich ułatwiajåca pozabiegowå 

diagnostykë

• Doskonała zgodnoπÊ biologiczna

WSk a z ania

GC Fuji IX GP EXTRA jest idealnym 

materiałem do stałych lub czasowych 

wypełnieË ubytków klasy I i II w zëbach 

dzieci, do nienaraæonych na obciåæenia 

wypełnieË ubytków klasy I i II w zëbach

u dorosłych, ubytków klasy V i do odbudowy 

powierzchni korzeni, zrëbu korony oraz 

do stosowania z kompozytem lub wkładem 

typu inlay w bezpoπredniej lub odroczonej 

technice kanapkowej.

Ulepszony szybkowiåæåcy, poddajåcy sië upychaniu materiał glasjonomerowy do wypełnieË

Postëp w technologii szkła zaowocował opracowaniem GC Fuji IX GP Extra, wysokiej wytrzymałoπci cementu glasjonomerowego
z wypełniaczem szklanym nowej generacji zapewniajåcym wypełnienia o bardzo wysokiej przeziernoπci, która wraz z upływem czasu 
jeszcze trochë wzrasta. Efektem tego jest naturalna estetyka wypełnieË nieosiågalna wczeπniej przy uæyciu konwencjonalnych 
glasjonomerów. Specjalny wypełniacz szklany GC stosowany w GC Fuji IX GP EXTRA uwalnia trzy razy wiëcej fluoru niæ GC Fuji IX GP 
FAST, wiëc zapewnia jeszcze lepszå ochronë przed próchnicå.
Komfortowy czas pracy w połåczeniu z szybkim czasem wiåzania oznacza, æe koËcowe opracowanie i polerowanie moæna rozpoczåÊ 
juæ po upływie dwóch i pół minuty po wymieszaniu. 

gc Fuji iX gP eXtra

opakoWania

gc Fuji iX gP eXtra proszek/płyn

005076 Zestaw Intro, opakowanie 1-1 A2
(15 g proszek, 6,4 ml płyn)

005077 Zestaw Intro, opakowanie 1-1 A3
(15 g proszek, 6,4 ml płyn)

uzupełnienia: 15 g proszek

005086 A1 005089 A3.5 005092 B3

005087 A2 005090 B1 005093 C4

005088 A3 005091 B2

005073 6,4 ml (8 g) płyn

gc Fuji iX gP eXtra kapsułki
(objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,14 ml)

uzupełnienia: opakowanie z 50 kapsułkami 

003279 Asort. 003282 A3 003285 B2

003280 A1 003283 A3.5 003286 B3

003281 A2 003284 B1 003287 C4

akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.
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©wiatłoutwardzalny glasjonome-
rowy materiał do wypełnieË

GC Fuji II LC Improved jest wiodåcym na 
πwiecie πwiatłoutwardzalnym materiałem 
glasjonomerowym do odbudowy. Mimo, 
æe został stworzony jako materiał do 
wypełnieË ubytków klasy III, V oraz zëbów 
mlecznych, GC Fuji II LC Improved stał 
sië materiałem uniwersalnym stosowanym 
równieæ jako liner, podkład czy do 
odbudowy zrëbu korony*.

gc Fuji ii lc improved

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Normalnie i szybkowiåæåcy, 
poddajåcy sië upychaniu materiał 
glasjonomerowy do wypełnieË

Umoæliwiajåca upychanie, nieklejåca sië do 
narzëdzi konsystencja GC Fuji IX GP sprawia, æe 
jest idealnym materiałem do wypełnieË ubytków 
klasy I, II i V oraz jako podkład lub materiał do 
odbudowy zrëbu korony*. Charakterystyczne 
właπciwoπci glasjonomeru połåczone z łatwoπciå 
uæycia zapewniajå, æe GC Fuji IX GP spełni 
wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym 
materiałom do odbudowy.

gc Fuji iX gP i gc Fuji iX gP FaSt

Stomatologia Zachowawcza

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Małe czåsteczki dajåce doskonałå 

estetykë oraz polerowalnoπÊ

• Wiëksza zawartoπÊ wypełniacza 

zapewniajåca znacznie lepszå 

odpornoπÊ na πcieranie

• Dobry kontrast na zdjëciach 

rentgenowskich dla ułatwienia 

diagnostyki pozabiegowej

• Samoistna adhezja do tkanek zëba 

i hydrofilowoπÊ

• Dostëpny w 11 odcieniach Vita®

opakoWania

gc Fuji iX gP proszek/płyn

003264 Zestaw wprowadzajåcy, 1-1,
A3 (15 g proszek, 6,4 ml płyn)

900444 Zestaw 3-2, 3 x 15 g proszek: A2, A3, B3, 
2 x 6,4 ml płyn

uzupełnienia: 15 g proszek

003265 A2 003267 A3.5 003269 B3

003266 A3 003268 B2 003270 C4

003271 6,4 ml płyn

gc Fuji iX gP kapsułki 
(objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,14 ml)

uzupełnienia: opakowanie z 50 kapsułkami 

003273 A2 003275 A3.5 003277 B3

003274 A3 003276 B2 003278 C4

gc Fuji iX gP FaSt kapsułki 
(objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,14 ml)

uzupełnienia: opakowanie z 50 kapsułkami 

003288 A1 003291 A3.5 003293 B3

003289 A2 003292 B2 003294 C4

003290 A3

gc Fuji iX gP/FaSt akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

 

* W celu uzyskania pełnej informacji naleæy 

zapoznaÊ sië z instrukcjå stosowania

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwy w uæyciu, poddajåcy sië upychaniu 

glasjonomer o wysokiej odpornoπci 

na πcieranie do zëbów bocznych

• Nie wymaga stosowania koferdamu

• Samoistna adhezja do zëbiny i szkliwa, 

bez koniecznoπci wytrawiania i stosowania 

systemu łåczåcego

• Moæe byÊ stosowany z metalowymi 

formówkami ułatwiajåcymi nadanie kształtu

• Jednoetapowe nakładanie

• Dobra widocznoπÊ na zdjëciach 

rentgenowskich ułatwiajåca pozabiegowå 

diagnostykë

• Doskonała zgodnoπÊ biologiczna

Szczególne właπciwoπci GC Fuji IX GP FAST:

• Krótszy czas wiåzania z moæliwoπciå 

ostatecznego opracowania juæ po 3 min 

od momentu rozpoczëcia mieszania

• Bardziej gësta konsystencja ułatwiajåca 

kondensacjë

• Wiëksza wytrzymałoπÊ wydłuæajåca trwałoπÊ

StoSoWanie

GC Fuji IX GP FAST jest czësto wybierany, 
gdy decyzja o ostatecznym planie leczenia 
nie została jeszcze podjëta i moæliwe så 
róæne rozwiåzania. Moæe to byÊ: technika 
kanapkowa z materiałem kompozytowym, 
wkład typu inlay lub po prostu samodzielne 
wypełnienie glasjonomerowe.

opakoWania

gc Fuji ii lc improved proszek/płyn

900469 Zestaw wprowadzajåcy, opakowanie 3-2
(3 x 15 g proszek: A2, A3, B3 i 2 x 6,8 ml płyn)

uzupełnienia: 15 g proszek

003252 A1 003256 A4 003260 C2

003253 A2 003257 B2 003261 C4

003254 A3 003258 B3 003262 D2

003255 A3.5 003259 B4

003263 6,8 ml płyn

gc Fuji ii lc kapsułki (opakowanie z 50 kapsułkami, 
objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,10 ml)

003244 Asortyment (A4, B2, B3, B4, C2, D2)

003233 A1 003237 A4 003241 C2

003234 A2 003238 B2 003242 C4

003235 A3 003239 B3 003243 D2

003236 A3.5 003240 B4

gc Fuji ii lc improved akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

* W celu uzyskania pełnej informacji naleæy 

zapoznaÊ sië z instrukcjå stosowania
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Samoutwardzalny modyfikowany 
æywicå materiał glasjonomerowy 
do wypełnieË

Glasjonomer do wypełnieË o ulepszonych 
właπciwoπciach fizycznych i estetycznych, 
co sprawiło, æe jest materiałem z wyboru 
do wypełnieË ubytków klasy III, V oraz
w obrëbie cementu korzeniowego.
GC Fuji VIII GP jest prawdziwie 
ekonomicznym produktem.

©wiatłoutwardzalny 
glasjonomerowy materiał 
podkładowy w postaci
pasta-pasta

©wiatłoutwardzalny modyfikowany æywicå 
cement glasjonomerowy pasta-pasta
do szybkich i niezawodnych podkładów. 
Łåczy dokładnoπÊ dozowania z dosko- 
nałymi właπciwoπciami uæytkowymi.

©wiatłoutwardzalny materiał 
glasjonomerowy do podkładów

Utwardzany πwiatłem cement w wersji 
proszek-płyn do szybkich podkładów 
pod amalgamat, kompozyt i ceramikë.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Niezawodne długotrwałe połåczenie 

dziëki silnej adhezji chemicznej

• Dobra przeziernoπÊ bez koniecznoπci 

utwardzania πwiatłem

• Nowatorska formuła zawierajåca specjalne 

æywice, dziëki którym idealnie nadaje 

sië do wypełnieË zëbów przednich

• Dobra liniowa wytrzymałoπÊ na 

rozciåganie (30 MPa) i wysoka 

wytrzymałoπÊ na zginanie (52 MPa)

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Proste, dokładne dozowanie

• Bardzo łatwe, wolne od pëcherzyków 

powietrza mieszanie

• Łatwa adaptacja do πcian ubytku bez 

spływania materiału

• Cienka warstwa, gruboπci błony

• Doskonałe wiåzanie z tkankami zëba 

bez kondycjonowania

• Stabilne połåczenie z kompozytem

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Utwardzany πwiatłem i krótki czas wiåzania 

(naπwietlanie 30 sek.)

• Niska rozpuszczalnoπÊ w wodzie, odporny 

na wilgoÊ

• Doskonałe łåczenie z tkankami zëba 

zapewniajåce trwałå szczelnoπÊ brzeænå

• WidocznoπÊ na zdjëciach rentgenowskich 

ułatwiajåca diagnostykë pozabiegowå

gc Fuji Viii gP

gc Fuji lining lc Paste Pak

gc Fuji lining lc
opakoWania

gc Fuji lining lc

000021 Zestaw wprowadzajåcy 1-1 (10 g proszek,
6,8 ml płyn i akcesoria)

uzupełnienia

000022 10 g proszek

000128 6,8 ml płyn

opakoWania

gc Fuji lining lc Paste Pak

001887 Nabój Paste Pak ,
7 g/4,7 ml i bloczek do mieszania

gc Fuji lining lc Paste Pak akcesoria

001573 Dozownik Paste Pak 

opakoWania

gc Fuji Viii gP proszek/płyn (opakowanie 1-1,
15 g proszek, 6,8 ml płyn)

003245 A2 003247 A3.5 003249 B3

003246 A3 003248 B2 003250 C4

003251 6,8 ml/8 g

gc Fuji Viii gP kapsułki (opakowanie z 50 kapsułkami, 
objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,10 ml)

001869 Asort. 001865 A3.5 001867 B3

001863 A2 001866 B2 001868 C4

001864 A3

akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

• Osiåga 90% swoich właπciwoπci 

mechanicznych w ciågu zaledwie 10 min

• Oprócz tego ma wszystkie zalety 

cementów glasjonomerowych
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Preparat do oczyszczania ubytku

Łagodny 20% roztwór kwasu 
poliakrylowego do usuwania warstwy 
mazistej i kondycjonowania powierzchni 
zëba.

Preparat do oczyszczania ubytku

10% roztwór kwasu poliakrylowego 
oczyszcza powierzchnie zëba w celu 
zwiëkszenia adhezji glasjonomerów.

Materiał do tymczasowych 
wypełnieË

Materiał do tymczasowych wypełnieË 
standardowych ubytków oraz po 
leczeniu kanałowym.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Oczyszcza skutecznie powierzchnië w celu 

uzyskania optymalnej adhezji chemicznej

• Tworzy mechanicznå retencjë

• Mniejsze ryzyko nadwraæliwoπci 

pozabiegowej

• Poprawia szczelnoπÊ brzeænå

• Niebieskie zabarwienie ułatwia kontrolë 

podczas aplikacji

StoSoWanie

NanieπÊ za pomocå wacika na 10 sekund, 

spłukaÊ wodå, osuszyÊ nie przesuszajåc 

i nałoæyÊ glasjonomer.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Poprawia szczelnoπÊ brzeænå, przez 

co zwiëksza trwałoπÊ odbudowy

• Pozostawia wypustki warstwy mazistej 

w πwietle kanalików, dziëki czemu zmniejsza 

ryzyko nadwraæliwoπci pozabiegowej

• Niebieskie zabarwienie ułatwia kontrolë 

podczas aplikacji

StoSoWanie

NanieπÊ za pomocå wacika na 20 sekund, 

spłukaÊ wodå, osuszyÊ nie przesuszajåc 

i nałoæyÊ glasjonomer.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wiåzanie inicjowane przez wodë i πlinë

• Doskonała adaptacja

• Łatwy do usuniëcia

GC Cavity Conditioner

GC Dentin Conditioner

GC Caviton

opakoWania

GC Cavity Conditioner

000110 5,7 ml płyn

opakoWania

GC Caviton

000286 Biały, pojemnik 30 g 

opakoWania

GC Dentin Conditioner

000120 23,8 ml płyn
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gc g-coat PluS

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

•  Bardzo drobne czåsteczki diamentowe 

(1 μm) oferujå maksymalnå skutecznoπÊ 

w krótkim czasie

•  Idealnie błyszczåca powierzchnia 

zapewnia efekt naturalnej estetyki

•  Skuteczna w zapobieganiu akumulacji 

płytki nazëbnej i przebarwieniom

•  Moæna jå łatwo zmyÊ wodå

•  Przyjemny smak πwieæej miëty

StoSoWanie

Powierzchnie kompozytu lub porcelany 

naleæy polerowaÊ przy uæyciu umiarkowanej 

prëdkoπci i nacisku za pomocå gumki

w kształcie kielicha lub szczoteczki.

gc DiaPolisher Paste Diamentowa pasta polerska
do kompozytów i porcelany

Stosowana jako koËcowy etap po zwykłych 
procedurach polerowania, GC DiaPolisher 
Paste zapewnia wiëkszy połysk wszelkim 
bezpoπrednim i poπrednim odbudowom 
kompozytowym, podnoszåc w ten sposób 
ich efekt estetyczny. Sprawia, æe polero- 
wanie powierzchni zgryzowych oraz 
utrzymanie istniejåcych wypełnieË kompo- 
zytowych staje sië o wiele łatwiejsze.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zapewnia gładkå i stabilnå powierzchnië, 

co obniæa ryzyko przebarwieË róænych 

rodzajów materiałów do wypełnieË takich 

jak glasjonomery czy kompozyty

• Chroni krawëd brzeænå zëba 

i wypełnienia

• Zapobiega poczåtkowej wraæliwoπci 

cementów glasjonomerowych na wodë

• Zwiëksza odpornoπÊ na πcieranie, 

szczególnie produktów glasjonomerowych

• Kompatybilny z róænymi typami lamp 

polimeryzacyjnych

WSk a z ania

• Wypełnienia glasjonomerowe

• Wypełnienia kompozytowe

• Korony tymczasowe

• Istniejåce uzupełnienia

• Ochrona: wypełnienie − krawëd 

brzeæna zëba

StoSoWanie

• OdmierzyÊ 1 kroplë

• NanieπÊ na wypełnienie

• UtwardzaÊ πwiatłem przez 20 sek. 

(Nie rozdmuchiwaÊ powietrzem)

Nanoczåsteczkowa samoadhezyjna 
πwiatłoutwardzalna powłoka 
ochronna
GC G-Coat PLUS jest powłokå ochronnå 
o pojedynczo rozproszonych czåsteczkach 
nanowypełniacza do pokrywania wypeł- 
nieË glasjonomerowych, kompozytowych 
i uzupełnieË tymczasowych. Płynna glazura 
zapewnia wytrzymałoπÊ, twardoπÊ i oraz 
ochronë. KoËcowe polerowanie nie jest 
juæ konieczne, poniewaæ po prostej 
trzyetapowej aplikacji GC G-Coat PLUS 
zapewnia długotrwały połysk i doskonałå 
gładkoπÊ powierzchni.

Stomatologia Zachowawcza

opakoWania

gc g-coat PluS

003272
Zestaw wprowadzajåcy (butelka 4 ml,
20 pojemników do dozowania, 50 mikro-
koËcówek aplikacyjnych i 1 uchwyt)

opakoWania

gc DiaPolisher Paste, 2 g

004415 Pasta polerska 
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wyjåtkowo cienki, elastyczny materiał, 

zapewniajåcy doskonałe zdolnoπci 

adaptacyjne nawet do ciasnych 

przestrzeni miëdzyzëbowych

• Bardzo odporne na rozrywanie

• Czåstki πcierne mocno wtopione 

w powierzchnië paska

• Dostëpne w czterech rodzajach nasypu

• Porëczny dozownik do pasków

• Dostëpne równieæ jako paski do kształtek

WSk a z ania

• Gruboziarniste − opracowanie wstëpne

• ©rednioziarniste − opracowanie ostateczne

• Drobnoziarniste − wygładzanie

• Ekstra drobnoziarniste − polerowanie

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Bardzo elastyczne i odporne na 

rozerwanie

• Bardzo cienkie, aby dotrzeÊ do ciasnych 

przestrzeni miëdzyzëbowych

• Mogå byÊ sterylizowane w autoklawie 

i så łatwe do oczyszczania

• Róæna ziarnistoπÊ i róæne szerokoπci

gc epitex Paski do opracowywania
i polerowania

Łatwe konturowanie, wygładzanie
i polerowanie w przestrzeniach 
miëdzyzëbowych, przystosowane
do kompozytów i glasjonomerów.

Paski do opracowywania

Metalowe paski pokryte elektrolitycznie 
czåsteczkami tlenku glinu, przeznaczone 
do konturowania powierzchni stycznych, 
ostatecznego opracowania i polerowania 
kaædego rodzaju wypełnieË.

gc new Metal Strips

opakoWania

gc epitex

000404 Zestaw starter, stojak z rolkami z taπmå 
w kaædym rodzaju nasypu

000409 Pasek do kształtek (transparentny), 10 m

000405 Gruboziarnisty (niebieski), 10 m

000407 ©rednioziarnisty (zielony), 10 m

000406 Drobnoziarnisty (szary), 10 m

000408 Ekstra drobnoziarnisty (czerwony), 10 m

opakoWania

gc new Metal Strips

004847 Asortyment (2.6 mm, 3.3 mm, 4.0 mm), 12 szt. 
(po 1 z kaædego rodzaju nasypu i szerokoπci)

uzupełnienia róæne szerokoπci: 12 szt. (po 4 z kaædej 
szerokoπci)

004848 Czerwone (wstëpne opracowanie), N.200

004849 Niebieskie (opracowanie właπciwe), N.300

004850 Zielone (wygładzanie), N.600

004851 Æółte (polerowanie), N.1000 

uzupełnienia: 6 mm, 12 szt.

004852 Czerwone (wstëpne opracowanie), N.200

004853 Niebieskie (opracowanie właπciwe), N.300

004854 Zielone (wygładzanie), N.600

004855 Æółte (polerowanie), N.1000 
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Kaædy lekarz dentysta wie, jak waæne jest 
pobranie dokładnego wycisku, poniewaæ 
bëdzie TO kluczowy element zapewniajåcy 
idealne dopasowanie uzupełnienia protety-
cznego. Odpowiednia masa wyciskowa i do-
bra technika pobierania wycisku sprawiajå, 
æe cały proces leczenia protetycznego jest 
łatwiejszy i szybszy. 

GC ma zaszczyt przedstawiÊ nowoczesnå 
technikë pobierania wycisku materiałem o no-
wej strukturze chemicznej, która umoæliwia 
wykonanie doskonałych wycisków w kaædych 
warunkach. Z gc eXa’lence, teraz kaædy 
dentysta jest w stanie pobraÊ perfekcyjne 
wyciski umoæliwiajåce idealnie dopasowane 
uzupełnienia równieæ w nieprzewidywalnych 
warunkach.
Oprócz nowych materiałów VPES (polietero-
winylo-siloksanów), nadal oferujmy naszå 
sprawdzonå linië tiksotropowych, hydrofilo-
wych materiałów wyciskowych na bazie sili-
konu do wszystkich popularnych technik 
pobierania wycisków.

Dziëki zaawansowanej pozbawionej ołowiu 
i bezpyłowej formule ultra-drobnych czåstek 
alginianu, gc aroma Fine PluS zapewnia 
gładkie powierzchnie, co daje wyjåtkowo 
dokładne wyciski. Doskonałe powinowactwo 
proszku do wody sprawia, æe moæe byÊ 
bardzo łatwo i szybko zmieszany.

Aby zapewniÊ dopasowanie odbudowy za 
pierwszym razem, nie tylko konieczne jest 
uæycie odpowiedniego materiału wycisko-
wego, ale równieæ ogromne znaczenie ma 
wybór odpowiedniej łyæki. Niezaleænie od 
tego, czy potrzebna jest łyæka dla pacjenta 
z uzëbieniem czy bezzëbnego lub do wycisku 
przy zamkniëtych ustach, mamy dokładnie 
takie, które odpowiadajå tym wymogom. GC 
oferuje przecieæ najszerszy asortyment łyæek 
wyciskowych dostëpnych w Europie.

Po latach doπwiadczeË z gc Fit checker, GC 
wprowadza teraz gc Fit checker advanced 
i gc Fit checker advanced blue. Bazujåc na 
technologii VPES (polietero-winylo-siloksa-
nów) stosowanej równieæ w gc eXa’lence, 
nowe materiały do sprawdzania dokładnoπci 
dopasowania odznaczajå sië minimalnå gru- 
boπciå warstwy i przezroczystoπciå zapewnia-
jåcå pełnå i precyzyjnå kontrolë dopaso- 
wania, a takæe bardzo dokładnym i krótkim 
czasem wiåzania. 

Inne nowe właπciwoπci, takie jak zwiëkszona 
twardoπÊ ułatwiajåca przycinanie i usuwa- 
nie oraz specjalny kolor niebieski ułatwiajåcy 
sprawdzanie dopasowania na materiałach 
ceramicznych czyniå z nich materiał, który 
zawsze chce sië mieÊ pod rëkå.

Dysponujåc danymi dokumentowanymi 
przez ponad 30 lat, GC zasłuæyła na swoje 
miejsce w dziedzinie cementowania na stałe 
uzupełnieË protetycznych. Od konwencjo-
nalnych cementów glasjonomerowych po 
modyfikowane æywicå do samoadhezyjnych 
kompozytowych; jeπli szukasz rozwiåzania do 
rutynowego cementowania uzupełnieË na 
podbudowie metalowej czy teæ do bardziej 
wymagajåcych procedur, takich jak odbu- 
dowy kompozytowe lub wzmocnione uzu-
pełnienia ceramiczne, GC ma odpowied. 
Preferujesz rëcznie mieszany cement w po- 
staci proszku i płynu czy uniwersalnå for-
mułë mieszanej automatycznie pasty lub pre- 
cyzyjne systemy w kapsułkach? GC oferuje 
najwyæszej klasy produkty w róænych przy- 
jaznych dla uæytkownika postaciach. Glasjo- 
nomery GC så obecnie produktami pier-
wszego wyboru do rutynowego osadzania, 
równieæ w dziedzinie ortodoncji, gdzie sto-
sowane så z duæym powodzeniem juæ od 
wielu lat.

W stomatologii odtwórczej czësto istnieje 
koniecznoπÊ rozwiåzaË tymczasowych. Nie-
zaleænie od tego, czy szukasz materiału do 
tworzenia uzupełnieË tymczasowych jednym 
kolorem czy estetycznych długoczasowych 
prowizoriów wykonywanych technikå wielo-
warstwowå, GC moæe zaoferowaÊ szereg 
nowoczesnych samo- i πwiatłoutwardzalnych 
materiałów. 

I na koniec, nie mniej waæna, szeroka gama 
najwyæszej klasy produktów GC do podπcie-
lania zawierajåca oparte na zaawansowanej 
technologii materiały na bazie akrylu i sili- 
konu, które umoæliwiajå zaspokojenie indy-
widualnych potrzeb wszystkich pacjentów. 
Klasyczne wskazania takie jak wraæliwa bło- 
na πluzowa, punkty ucisku, ostre lub kostne 
wyroπla zëbodołowe i podcienia lub niedopa-
sowane protezy, wszystkie zasługujå na bez- 
poπrednie, jednoetapowe rozwiåzanie. Wła- 
πnie takie portfolio produktów moæe zao-
ferowaÊ GC do kondycjonowania πluzówki 
i podπcielania.

Protet yka Stomatologiczna
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Bardzo skuteczne utwardzanie w trybie 

chemicznym

• Doskonałe właπciwoπci wiåzania ze 

wszystkimi nowoczesnymi materiałami 

odtwórczymi

• Wysoka wytrzymałoπÊ wiåzania z zëbinå 

i szkliwem, zarówno w trybie wiåzania 

chemicznego jak i utwardzania πwiatłem

• Nie wymaga wczeπniejszego 

kondycjonowania tkanek zëba 

• Uwalnianie fluoru zapewnia dodatkowå 

ochronë 

• Brak nadwraæliwoπci pozabiegowej 

• Doskonała stabilnoπÊ koloru 

• Minimalna rozszerzalnoπÊ liniowa

• Odpowiedni kontrast na zdjëciach 

rentgenowskich

• Nie wymaga przechowywania w chłodziarce 

WSk a z ania

Cementowanie wszystkich rodzajów wkładów, 

nakładów, koron i mostów z ceramiki, 

kompozytu i na bazie metalu.

Cementowanie konfekcjonowanych wkładów 

z metalu i ceramiki, wkładów z włókien 

szklanych i odlewanych wkładów koronowo-

korzeniowych.

Samoadhezyjny cement kompozytowy do osadzania w wersji Automix

GC G-CEM LinkAce jest uniwersalnym, samoadhezyjnym cementem kompozytowym o podwójnym sposobie wiåzania, 
konfekcjonowanym w dwukomorowej strzykawce Automix, przeznaczonym do adhezyjnego cementowania pełnoceramicznych, 
metalowych lub kompozytowych uzupełnieË protetycznych. Osiågajåc najwyæszy moæliwy stopieË spolimeryzowania w trybie wiåzania 
chemicznego GC G-CEM LinkAce zapewnia doskonałe rezultaty, niezaleænie od rodzaju materiału, z którego wykonane jest 
cementowane uzupełnienie. Specjalne monomery fosforanowe GC G-CEM LinkAce (opatentowana formuła) gwarantujå niezrównanå 
trwałoπÊ wiåzania. Wysoka wytrzymałoπÊ na πcieranie i trwałoπÊ koloru zapewniajå bezpieczeËstwo przy cementowaniu uzupełnieË 
wykonanych w technologii CAD-CAM i bezmetalowych.

gc g-ceM linkace

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

gc g-ceM linkace (4,6 g/2,7 ml) w strzykawce

004861 A2, 2 strzykawki, 15 koËcówek Automix 
Regular, 5 koËcówek Automix do Endo

004862
Translucent, 2 strzykawki, 15 koËcówek 
Automix Regular, 5 koËcówek Automix
do Endo

004863 AO3, 2 strzykawki, 15 koËcówek Automix 
Regular, 5 koËcówek Automix do Endo

004864 BO1, 2 strzykawki, 15 koËcówek Automix 
Regular, 5 koËcówek Automix do Endo

gc g-ceM linkace akcesoria

900668 KoËcówka GC Automix Tip Regular, 10 szt.

900495 KoËcówka GC Automix Tip do Endo, 10 szt. 
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Krok-po-kroku gc g-ceM linkace

Samoadhezyjny cement kompo-
zytowy do osadzania w kapsułkach 

GC G-CEM jest dostëpnym w kapsułkach, 
uniwersalnym, samoadhezyjnym 
cementem kompozytowym o podwójnym 
sposobie wiåzania, przeznaczonym do 
adhezyjnego osadzania poπrednich 
uzupełnieË całoceramicznych, metalowych 
lub kompozytowych. GC G-CEM łåczy 
wiëkszå łatwoπÊ stosowania i lepszå 
adhezjë chemicznå cementów konwencjo-
nalnych z doskonałymi właπciwoπciami 
mechanicznymi, adhezjå i estetykå 
cementów kompozytowych. 

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonałe właπciwoπci wiåzania do 

materiałów odtwórczych, w tym cyrkonu 

i ceramik dwukrzemowo-litowych

• Wysoka siła łåczenia ze szkliwem i zëbinå 

zarówno w trybie wiåzania chemicznego, 

jak i utwardzania πwiatłem

• Nie wymaga wczeπniejszego 

kondycjonowania tkanek zëba 

• Bezpoπrednia aplikacja do kanału 

korzeniowego za pomocå specjalnej 

koËcówki przedłuæajåcej

• Długotrwała stabilnoπÊ i trwałoπÊ 

koloru, poniewaæ po polimeryzacji 

nie ulega dysocjacji

• Minimalna rozszerzalnoπÊ liniowa

WSk a z ania

Pełnoceramiczne i kompozytowe korony, 

mosty, wkłady i nakłady koronowe.

Lane metalowe i licowane porcelanå 

na metalu korony, mosty, wkłady 

i nakłady koronowe. 

Cementowanie wkładów z metalu, ceramiki, 

wkładów z włókien szklanych i odlewanych 

wkładów koronowo-korzeniowych.

gc g-ceM capsule

opakoWania

gc g-ceM kapsułki (opakowanie z 50 kapsułkami, 
objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,17 ml)

003221 Asort. 003228 AO3 003230 BO1

003217 A2 003229 Translucent

gc g-ceM kapsułki akcesoria

004414 GC KoËcówki przedłuæajåce do kapsułek, 10 szt.

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

1. nie wymaga wytrawiania ani 
stosowania systemu łåczåcego

Opracowany zåb oczyπciÊ, spłukaÊ
i dokładnie osuszyÊ.

2. Silne wiåzanie do wszystkich 
uzupełnieË

Uzupełnienie przygotowaÊ zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. jednoetapowa aplikacja 
z funkcjå automix

Materiał wprowadziÊ bezpoπrednio 
do uzupełnienia.

4. niezwykle cienka warstwa (3 µm) 
umoæliwiajåca idealne 
dopasowanie

Uzupełnienie osadziÊ i umiarkowanie 
docisnåÊ.

5. Szybka i oszczëdzajåca 
czas procedura

UtwardziÊ kaædå powierzchnië przez 
1 sek. lub pozostawiÊ do samoistnego 
zwiåzania, aæ osiågnie gumowatå 
konsystencjë. 

6. idealna konsystencja ułatwiajåca 
usuwanie nadmiarów

UsunåÊ nadmiar cementu.

7. estetyczny i długotrwały 
rezultat

Krawëdzie w razie potrzeby 
wypolerowaÊ.

Dr Javier Tapia Guadix, 

Madryt, Hiszpania
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• MoæliwoπÊ wyboru preferowanego 

dozownika: metalowego dozownika Paste 

Pak typu clicker lub dozownika FujiCEM 2 

z tworzywa typu strzykawka

• MoæliwoπÊ wyboru preferowanego 

sposobu mieszania: wersji Automix lub 

mieszania råcznego

• Zróænicowany kolor past A i B zapewnia 

kontrolë wzrokowå w celu uzyskania 

jednolitej mieszaniny

• Minimalna gruboπÊ warstwy powstałej 

pod wpływem ciπnienia przy osadzaniu 

wynoszåca zaledwie 10 μm umoæliwia 

lepsze dopasowanie

• Nowy, wysoko elastyczny monomer 

sieciujåcy o wiëkszej odpornoπci na 

wyzwania zwiåzane z obciåæeniami 

zgryzowymi

• Nierozerwalne w warunkach klinicznych 

wiåzanie chemiczne o gwarantowanej sile 

adhezji

• Brak nadwraæliwoπci pozabiegowej

• Optymalne uwalnianie fluoru

WSk a z ania

GC FujiCEM 2 jest ekonomicznym 

materiałem o szerokim zakresie wskazaË 

obejmujåcym:

• Korony i mosty metalowe lane i licowane 

porcelanå na podbudowie z metalu

• Pełnoceramiczne korony i mosty z ceramiki 

o wysokiej wytrzymałoπci (tlenek cyrkonu)

• Kompozytowe wkłady, nakłady typu inlay, 

onlay oraz korony i mosty

• Pełnoceramiczne wkłady typu inlay

• Wkłady koronowo-korzeniowe z metalu, 

ceramiki i z włókien szklanych

Modyfikowany æywicå cement glasjonomerowy do osadzania

GC FujiCEM 2 jest wynikiem trwajåcych całå dekadë ciågłych udoskonaleË połåczonych z solidnå reputacjå ponad 150 milionów koron 
zacementowanych na całym πwiecie. Oparty na innowacyjnej technologii Force & Fusion, GC FujiCEM 2 nagradza dentystów zapewnieniem 
udanego leczenia. Nowy GC FujiCEM 2 łåczy w sobie najlepsze właπciwoπci uæytkowe i parametry fizyczne dla Twojego pełnego spokoju. 
Niezaleænie od tego czy jesteπ za wersjå Automix lub mieszania rëcznego, preferujesz dozownik typu clicker lub raczej typu strzykawka...
GC FujiCEM 2 oferuje wszystko w jednym produkcie.

gc FujiceM 2

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

gc FujiceM 2 (13,3 g/7,2 ml w naboju)

Zestawy intro 

900630 2 naboje Paste Pak
+ dozownik Paste Pak (metal)

900631 2 naboje Paste Pak
+ dozownik FujiCEM 2 (tworzywo)

900632 2 naboje Paste Pak + 44 kaniule mieszajåce
+ dozownik Paste Pak (metal)

900633 2 naboje Paste Pak + 44 kaniule mieszajåce
+ dozownik FujiCEM 2 (tworzywo)

uzupełnienia

004603 2 naboje Paste Pak 

004602 2 naboje Paste Pak i 44 kaniule mieszajåce

gc FujiceM 2 akcesoria

001573 Dozownik Paste Pak (metal)

004647 Dozownik FujiCEM 2 (tworzywo)

900446 GC FujiCEM 2, Kaniule mieszajåce - 
uzupełnienie 
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Cement glasjonomerowy
do osadzania

Przeszło 25 lat udokumentowanego 
stosowania dowiodło, æe GC Fuji I jest 
bezpiecznym i skutecznym materiałem 
do wielu rutynowych procedur 
cementowania.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Kompatybilny z miazgå i tkankå zëba, 

z ograniczonym ryzykiem nadwraæliwoπci 

pozabiegowej

• Doskonała adhezja zapewniajåca 

długotrwałå szczelnoπÊ brzeænå

• Wydłuæony czas pracy, dobre właπciwoπci 

mieszania i komfort podczas stosowania

• Zredukowana wielkoπÊ czåsteczek

• Łatwe osadzanie uzupełnieË

• Szybkie wiåzanie

• Doskonała widocznoπÊ na zdjëciach 

rentgenowskich

• Długotrwałe uwalnianie fluoru

WSk a z ania

GC Fuji I idealnie nadaje sië do rutynowych 

procedur cementowania uzupełnieË na 

podbudowie z metalu.

• WidocznoπÊ na zdjëciach rentgenowskich 

ułatwiajåca diagnostykë

WSk a z ania

GC Fuji PLUS jest uniwersalnym materiałem 

do cementowania uzupełnieË na podbudowie 

z metalu, wkładów ceramicznych, 

wzmocnionych koron i mostów ceramicznych 

oraz wszelkiego rodzaju akrylowych/

kompozytowych koron, wkładów, nakładów

i mostów.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwy w mieszaniu i stosowany jak cement 

konwencjonalny, z podobnymi 

właπciwoπciami mechanicznymi jak 

cementów kompozytowych

• Samoistna adhezja do tkanek zëba bez 

złoæonych i wraæliwych na wilgoÊ procedur 

łåczenia

• Minimalna gruboπÊ warstwy ułatwiajåca 

osadzanie i lepsze dopasowanie

• Brak nadwraæliwoπci pozabiegowej

• Bardzo niska rozpuszczalnoπÊ umoæliwiajåca 

utrzymanie szczelnoπci brzeænej

gc Fuji i

Modyfikowany æywicå cement 
glasjonomerowy do osadzania

Znakomita skutecznoπÊ i dostëpnoπÊ
w róænych odcieniach sprawia,
æe GC Fuji PLUS stał sië cementem 
uniwersalnym. GC Fuji PLUS EWT ma 
wydłuæony czas pracy umoæliwiajåcy 
cementowanie rozległych mostów,
prac kombinowanych i osadzanie kilku 
koron jednoetapowo. 

gc Fuji PluS (ewt)

opakoWania

gc Fuji i proszek/płyn

003201 Zestaw wprowadzajåcy, 1-1 odcieË jasnoæółty 
(35 g proszek, 20 ml płyn, akcesoria)

uzupełnienia

003203 OdcieË jasnoæółty, 35 g proszek

003205 20 ml płyn

gc Fuji i kapsułki (opakowanie z 50 kapsułkami, 
objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,19 ml)

003106 OdcieË jasnoæółty

gc Fuji i proszek/płyn akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

gc Fuji PluS proszek/płyn

003211 Zestaw wprowadzajåcy, A3 (15 g proszek,
7 ml płyn, 6,5 ml kondycjoner i akcesoria)

uzupełnienia

003212 OdcieË æółty, 
15 g proszek 003231 EWT, A3, 

15 g proszek

003214 Transparentny,
15 g proszek 003215 7 ml płyn

003213 A3, 
15 g proszek 000221 Kondycjoner,

6,5 ml

gc Fuji PluS kapsułki (opakowanie z 50 kapsułkami, 
objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,19 ml)

003209 OdcieË æółty 003210 A3

gc Fuji PluS akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.
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Protet yka Stomatologiczna

Cement glasjonomerowy
do tymczasowego osadzania
w formie pasta-pasta

Pierwszy konwencjonalny cement glasjo- 
nomerowy w postaci pasty specjalnie 
przystosowany do długotrwałego 
tymczasowego cementowania.
Oferuje stabilnå retencjë zapewniajåc 
jednoczeπnie póniejsze bezpieczne 
usuwanie uzupełnieË protetycznych.

Cement do tymczasowego 
osadzania

Nie zawierajåcy eugenolu cement
do osadzania tymczasowych koron, 
mostów i uzupełnieË protetycznych.

Kleszcze do zdejmowania 
uzupełnieË protetycznych

Do przymierzania lub zdejmowania 
(tymczasowych) uzupełnieË 
protetycznych.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Niecieknåca konsystencja i tworzåca 

cienkå powłokë warstwa

• Łatwe usuwanie nadmiaru

• Stabilne i niezawodne działanie dla 

długoterminowego tymczasowego 

cementowania

• Wysokie uwalnianie i akumulowanie fluoru

• Łatwy do oczyszczania z powierzchni łåcznika

• Brak negatywnego wpływu na ostateczne 

cementowanie adhezyjne

• Nieprzepuszczalny dla promieni 

rentgenowskich

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Nie zawiera eugenolu, nie ma negatywnego 

wpływu na proces polimeryzacji 

materiałów zawierajåcych æywice

• MoæliwoπÊ dostosowania konsystencji

• Łatwy do usuniëcia z koron i filarów

• Zawiera specjalny πrodek do oczyszczania

StoSoWanie

Czas wiåzania moæe byÊ regulowany:

wiëcej bazy − szybsze wiåzanie;

mniej bazy − wolniejsze wiåzanie.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Optymalny ergonomiczny kształt 

umoæliwiajåcy lepszå kontrolë uæywanej siły

• Bezpieczny uchwyt

• Wymienne gumowe podkładki, 

które nie uszkadzajå prac protetycznych

• Proszek adhezyjny umoæliwiajåcy 

optymalne uchwycenie

gc Fuji teMP lt

gc Freegenol

gc Pliers
opakoWania

gc Pliers

800111
Kleszcze z akcesoriami (50 gumowych 
podkładek uszczelniajåcych i 4 g proszek 
adhezyjny)

000237 Zestaw akcesoriów (50 gumowych podkładek 
uszczelniajåcych i 4 g proszek adhezyjny) 

opakoWania

gc Fuji teMP lt

004253 2 x nabój Paste Pak 13,3 g/7,2 ml i bloczek do 
mieszania

001573 Dozownik Paste Pak

opakoWania

gc Freegenol

003440 Zestaw 1-1 (55 g baza, 20 g katalizator,
2,5 ml πrodek do oczyszczania i akcesoria)

WSk a z ania

Długoterminowe tymczasowe cementowanie 
wszystkich rodzajów koron i mostów pełno- 
ceramicznych, kompozytowych, akrylowych 
i na podbudowie z metalu. Specjalnie dosto- 
sowany w celu zapewnienia odpowiedniej 
retencji i moæliwoπci odzyskania koron i mostów 
cementowanych na łåcznikach implantów.
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2 0 1 3 - 2 0 1 4

Przewodnik zastosowaË

Protet yka Stomatologiczna

Produkty GC do cementowania
- Główne wskazania

Fuji I FujiCEM 2 Fuji PLUS
G-CEM 
LinkAce

G-CEM 

Rodzaj cementu Glasjonomer konwencjonalny
Glasjonomer 

modyfikowany 
æywicå

Glasjonomer modyfikowany æywicå
Samoadhezyjny 

cement
kompozytowy

Samoadhezyjny 
cement

kompozytowy

Dostëpny w postaci Proszek/płyn i kapsułki
Mieszanie rëczne

i Automix
Proszek/płyn i kapsułki Automix Kapsułki
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Wkłady koronowo-
korzeniowe

Fuji I Fuji I CAPS FujiCEM 2 Fuji PLUS Fuji PLUS EWT Fuji PLUS CAPS G-CEM LinkAce G-CEM CAPS

Czas mieszania, min/sek. 20” 10” 10”-15” 20’’ 20’’ 10” 10’’-15’’ 10”

Czas pracy, min/sek.
(od rozpoczëcia mieszania)

2’ 2’15” 2’15’’ 2’30” 3’30” 2’ 3’30” 2’30”

Czas do rozpoczëcia
ostatecznego opracowania, min/sek.

(po osadzeniu uzupełnienia
4’30” 4’30’’ 4’30’’ 4’30’’ 5’45’’ 4’15’’ 4’30’’ 4’
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• DostëpnoπÊ materiału w systemie 

nabojów skraca czas przygotowania

• Optymalna procedura dziëki moæliwoπci 

wyboru łatwego mieszania rëcznego 

lub wersji Automix

• MoæliwoπÊ kontroli dozowania zapewnia 

właπciwå iloπÊ materiału dla kaædego 

wskazania

• Wygodna bezpoπrednia aplikacja na 

zamki przy uæyciu koËcówek Automix

• Utwardzalny πwiatłem w ciågu 20 sekund

• Doskonała adhezja, równieæ w πrodowisku 

wilgotnym

• Optymalne uwalnianie fluoru

• Łatwe zdejmowanie zamków bez 

uszkadzania szkliwa

©wiatłoutwardzalny cement glasjonomerowy w postaci pasty do mocowania w ortodoncji

Znany GC Fuji ORTHO LC dostëpny jest równieæ w ultra-wygodnym systemie GC Automix. To oznacza, æe oprócz komfortu utwardzania 
πwiatłem, moæna równieæ skorzystaÊ z moæliwoπci wyboru niezbëdnej iloπci materiału, ale zawsze z gwarancjå zachowania właπciwych 
proporcji mieszania. Dobrze wywaæona siła wiåzania zapewnia niezawodne utrzymanie zamków w trakcie całego leczenia, a mimo to 
ich łatwe zdejmowanie. Ponadto, stałe uwalnianie i akumulowanie fluoru pomaga chroniÊ szkliwo i znacznie zmniejsza ryzyko białych 
plam wystëpujåcych podczas leczenia ortodontycznego.

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

 

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• DostëpnoπÊ materiału w systemie 

nabojów skraca czas przygotowania

• Optymalna procedura dziëki moæliwoπci 

wyboru łatwego mieszania rëcznego 

lub wersji Automix

• MoæliwoπÊ kontroli dozowania zapewnia 

właπciwå iloπÊ materiału dla kaædego 

wskazania

• Wygodna bezpoπrednia aplikacja na 

zamki przy uæyciu koËcówek Automix

• Utwardzalny πwiatłem w ciågu 20 sekund

• Doskonała adhezja, równieæ w πrodowisku 

wilgotnym

• Optymalne uwalnianie fluoru

• Łatwe zdejmowanie zamków bez 

uszkadzania szkliwa

©wiatłoutwardzalny cement glasjonomerowy w postaci pasty do mocowania w ortodoncji

Znany GC Fuji ORTHO LC dostëpny jest równieæ w ultra-wygodnym systemie GC Automix. To oznacza, æe oprócz komfortu utwardzania 
πwiatłem, moæna równieæ skorzystaÊ z moæliwoπci wyboru niezbëdnej iloπci materiału, ale zawsze z gwarancjå zachowania właπciwych 
proporcji mieszania. Dobrze wywaæona siła wiåzania zapewnia niezawodne utrzymanie zamków w trakcie całego leczenia, a mimo to 
ich łatwe zdejmowanie. Ponadto, stałe uwalnianie i akumulowanie fluoru pomaga chroniÊ szkliwo i znacznie zmniejsza ryzyko białych 
plam wystëpujåcych podczas leczenia ortodontycznego.

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

003102

Zestaw Starter (1 x 13,3 g/7,2 ml nabój,
20 x koËcówki mieszajåce LC, 2 x 1,4 g/1,2 ml
GC ORTHO Gel Conditioner, 15 x koËcówki 
aplikacyjne)

Uzupełnienie

003103 2 x 13,3 g/7,2 ml nabój GC Paste Pak  

GC Fuji ORTHO LC Paste Pak akcesoria Automix

900549 KoËcówki mieszajåce LC, 20 szt.

001573 Dozownik Paste Pak 
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Chemoutwardzalny cement 
glasjonomerowy do mocowania 
w ortodoncji

Idealne połåczenie właπciwoπci 
kompozytów i cementów 
glasjonomerowych do mocowania 
aparatów ortodontycznych.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonała adhezja, równieæ w πrodowisku 

wilgotnym

• Łatwa aplikacja

• Łatwe zdejmowanie aparatów 

ortodontycznych bez uszkadzania szkliwa

• Samoutwardzalny 

• Długotrwałe uwalnianie fluoru

• Nie ulega przebarwieniu

 

• Łatwe zdejmowanie aparatów 

ortodontycznych bez uszkadzania szkliwa

• Długotrwałe uwalnianie fluoru

• Nie ulega przebarwieniu

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• ©wiatłoutwardzalny w ciågu 40 sekund

• Doskonała adhezja, równieæ w πrodowisku 

wilgotnym

• Łatwa aplikacja

GC Fuji ORTHO

©wiatłoutwardzalny cement 
glasjonomerowy do mocowania 
w ortodoncji

Podczas osadzania pierπcieni i zamków 
ortodontycznych, utwardzanie πwiatłem 
zapewnia wydłuæony czas i komfort 
pracy.

GC Fuji ORTHO LC

opakoWania

GC Fuji ORTHO proszek/płyn

000208 Zestaw wprowadzajåcy, 1-2 (1 x 40 g proszek, 
2 x 6,8 ml płyn i akcesoria)

Uzupełnienia

000209 40 g proszek

000210 6,8 ml płyn

001820 Kondycjoner, 23,8 ml płyn

opakoWania

GC Fuji ORTHO LC proszek/płyn

000027 Zestaw wprowadzajåcy
(15 g proszek, 6,8 ml płyn i akcesoria)

Uzupełnienie

000029 40 g proszek

000030 6,8 ml płyn

GC Fuji ORTHO LC kapsułki
(objëtoπÊ materiału zmieszanego w kapsułce 0,10 ml)

000034 Opakowanie z 50 kapsułkami

001820 Kondycjoner, 23,8 ml płyn

Akcesoria

002559 Aplikator GC Capsule Applier IV, 1 szt.

Protet yka Stomatologiczna
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Do mocowania pierπcieni i aparatów

• System nabojów z kontrolå dozowania 

zapewnia właπciwå iloπÊ materiału dla 

kaædego wskazania

• Wygodna bezpoπrednia aplikacja na 

pierπcienie przy uæyciu koËcówek Automix

• MoæliwoπÊ wyboru pomiëdzy chemicznym 

utwardzaniem lub przy uæyciu πwiatła 

umoæliwia kontrolowanie procesu wiåzania

• Dostosowany czas pracy wynoszåcy 

5 min 30 sek.

• Optymalna procedura

• Niebieski kolor umoæliwiajåcy kontrolë 

podczas nakładania i usuwania

• Utwardzalny πwiatłem w ciågu 20 sek.

• Wysokie uwalnianie fluoru

• Doskonała adhezja, równieæ w πrodowisku 

wilgotnym

• Łatwe zdejmowanie aparatów 

ortodontycznych bez uszkadzania szkliwa

©wiatłoutwardzalny cement glasjonomerowy w postaci pasty do mocowania pierπcieni 

©wiatłoutwardzalny cement glasjonomerowy w postaci pasty GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak został specjalnie opracowany do 
mocowania pierπcieni i aparatów. Materiał jest łatwy do mieszania, poniewaæ jest dostëpny w bardzo wygodnym systemie GC Paste 
Pak. Niebieski kolor i moæliwoπÊ sterowania procesem wiåzania to dodatkowe atuty cementu ortodontycznego, które sprawiajå,
æe jest łatwy w stosowaniu. Dobrze wywaæona siła wiåzania zapewnia niezawodne utrzymanie pierπcieni i aparatów w trakcie całego 
leczenia, a mimo to ich łatwe zdejmowanie. Ponadto, stałe uwalnianie i akumulowanie fluoru pomaga chroniÊ szkliwo i zmniejsza 
ryzyko białych plam wystëpujåcych podczas leczenia ortodontycznego.

GC Fuji ORTHO BAND LC Paste Pak (kompatybilny z systemem Automix)

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak

003105 2 x 12,9 g/7,2 ml nabój, podkładka GC do 
mieszania Nr 22 

GC Fuji ORTHO Band LC Paste Pak akcesoria

001573 Dozownik Paste Pak 

900549 KoËcówki mieszajåce LC, 20 szt.



55

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Ortodontyczny πrodek
do oczyszczania szkliwa

Unikalna formuła kondycjonera w æelu
z 20% kwasem poliakrylowym, przezna-
czonego do łagodnego kondycjonowania 
szkliwa przed zastosowaniem do moco- 
wania cementu ortodontycznego GC. 
Kondycjoner w æelu skutecznie oczyszcza 
powierzchnië i zapewnia wyæszy poziom 
adhezji chemicznej, nie powodujåc uszko- 
dzenia szkliwa. Kondycjoner jest dostëpny 
w strzykawce z koËcówkami w postaci 
szczoteczki ułatwiajåcymi aplikacjë.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zwiëksza siłë wiåzania nie uszkadzajåc 

szkliwa

• Dostëpny w strzykawce z koËcówkami 

w postaci szczoteczki ułatwiajåcymi 

aplikacjë

• Niebieski kolor umoæliwiajåcy 

kontrolowanå aplikacjë

StoSoWanie

OczyπciÊ powierzchnië zëba pumeksem

z wodå, a nastëpnie zastosowaÊ GC ORTHO 

Gel Conditioner na 10 sekund. Dokładnie 

spłukaÊ. UsunåÊ nadmiar wilgoci zwilæonym 

wacikiem, aby uniknåÊ nadmiernie osuszonej 

powierzchni.

 

• Wysoki poziom uwalniania fluoru

• Niebieski kolor

• Łatwy do usuniëcia w trakcie aplikacji 

i po zdjëciu aparatu

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Do mocowania pierπcieni i aparatów

• Dostëpny w naboju do dozownika Paste Pak

• GruboπÊ warstwy tylko 9 μm

• Optymalna procedura

GC ORTHO Gel Conditioner

Cement glasjonomerowy
w postaci pasty do mocowania 
pierπcieni 

Pierwszy na πwiecie cement 
ortodontyczny w formie pasta-pasta 
łåczåcy wiedzë i doπwiadczenie zarówno 
w dziedzinie cementów ortodontycznych, 
jak i cementów typu pasta-pasta.

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

opakoWania

GC ORTHO Gel Conditioner

003104 3 x 1,4 g/1,2 ml strzykawka, 25 x koËcówka 
aplikacyjna

opakoWania

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

001888 Opakowanie z 2 nabojami Paste Pak,
2 x 13,3 g/7,2 ml i bloczek do mieszania

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak akcesoria

001820 Kondycjoner, 23,8 ml płyn

001573 Dozownik Paste Pak 

Protet yka Stomatologiczna
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Naturalna hydrofilowoπÊ zapewnia 

zwilæalnoπÊ materiału przed zwiåzaniem 

umoæliwiajåc idealne odwzorowanie 

szczegółów, nawet w warunkach wilgoci

• Pozostaje hydrofilowy równieæ po 

zwiåzaniu umoæliwiajåc najwyæszå precyzjë 

podczas odlewania modelu

• Wysoka wytrzymałoπÊ na rozerwanie 

eliminuje ryzyko uszkodzenia podczas 

wyjmowania wycisku z jamy ustnej 

i uwalniania modelu z wycisku

• Długi czas pracy i krótki czas wiåzania

• Przyjemny dla pacjenta, delikatnie 

miëtowy smak

• Czytelny kontrast kolorów dla 

poszczególnych lepkoπci

Polietero-winylo-siloksanowy materiał wyciskowy

Wraz z wprowadzeniem GC EXA’lence, GC udało sië opracowaÊ idealne rozwiåzanie do wszystkich sytuacji klinicznych, a tym samym 
wyeliminowaÊ dylematy zwiåzane z wyborem odpowiedniego materiału wyciskowego. Połåczenie naturalnej hydrofilowoπci i wytrzy-
małoπci na rozerwanie w jednym materiale wyciskowym gwarantuje, æe od teraz doskonałe wyciski moæna pobraÊ w kaædych warunkach. 
Wraz z asortymentem GC EXA’lence, zapewniajåcym kompletny system o róænymi gëstoπciach i czasach wiåzania, GC spełnia wymagania 
zarówno lekarzy dentystów, jak i techników dentystycznych.
Uzyskanie perfekcyjnego wycisku do idealnie dopasowanego uzupełnienia protetycznego jest teraz moæliwe równieæ w trudnych
do przewidzenia warunkach klinicznych.

GC EXA’lence

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

GC EXA’lence

GC EXA’lence Regular Set nabój 48 ml

137907 Extra Light Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar SS (æółte)

137908 Light Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar SS (æółte)

137916 Medium Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar L (niebieskie)

137904 Heavy Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar L (niebieskie)

137905 HeavyRigid Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar L (niebieskie)

GC EXA’lence Fast Set nabój 48 ml 

137912 Extra Light Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar SS (æółte)

137913 Light Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar SS (æółte)

137911 Medium Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar L (niebieskie)

137909 Heavy Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar L (niebieskie)

137910 HeavyRigid Body, 2 naboje, 6 koËcówek 
mieszajåcych rozmiar L (niebieskie)

GC EXA’lence Putty, 500 g (278 ml) baza,
500 g (278 ml) katalizator

137810 Zestaw Standard 1-1 Pak z akcesoriami

137866 Zestaw Clinic 5-5 Pak z akcesoriami

GC EXA’lence 370, Regular Set, nabój 370 ml 

137871
Zestaw Standard, Medium Body, 1 nabój,
10 koËcówek mieszajåcych Dynamic,
1 pierπcieË zabezpieczajåcy

137274 Uzupełnienie Medium Body, 2 naboje

137868 Opakowanie Kliniczne, Medium Body, 6 nabojów

137872
Zestaw Standard, Heavy Body, 1 nabój,
10 koËcówek mieszajåcych Dynamic,
1 pierπcieË zabezpieczajåcy 

137273 Uzupełnienie Heavy Body, 2 naboje

137867 Opakowanie Kliniczne, Heavy Body, 6 nabojów

GC GC EXA’lence 370, Fast Set, nabój 370 ml 

137874
Zestaw Standard, Medium Body, 1 nabój,
10 koËcówek mieszajåcych Dynamic,
1 pierπcieË zabezpieczajåcy

137272 Uzupełnienie Medium Body, 2 naboje

137860 Opakowanie Kliniczne, Medium Body, 6 nabojów

137873
Zestaw Standard, Heavy Body, 1 nabój,
10 koËcówek mieszajåcych Dynamic,
1 pierπcieË zabezpieczajåcy 

137271 Uzupełnienie Heavy Body, 2 naboje

137869 Opakowanie Kliniczne, Heavy Body, 6 nabojów

GC EXA’Lence akcesoria

150004 KoËcówki mieszajåce Dynamic GC, 370 ml (50 szt.)

150005 PierπcieË zabezpieczajåcy GC, 370 ml (5 szt.)

138900 Uniwersalny klej GC do łyæek do materiałów Exa 7 ml

890130 KoËcówki mieszajåce II GC, 60 x SS (æółte)

900114 KoËcówki mieszajåce II GC, 60 x L (zielone/niebieskie)

800119 KoËcówki zewnëtrzustne GC, 100 szt.

900483 KoËcówki wewnëtrzustne, 100 szt. æółte

800006 Dozownik GC Cartridge Dispenser II
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Techniki pobierania wycisku

Protet yka Stomatologiczna

2 ETAPY - 2 MATERIAŁY 

Wycisk wstëpny jest pobierany z materiału typu Putty o konsystencji kitu lub materiału 
o wysokiej lepkoπci typu Heavy Body w celu stworzenia stabilnej bazy. Wskazane jest 
zastosowanie płatków separacyjnych GC w celu wyeliminowania koniecznoπci przycinania 
wycisku. Precyzyjne odwzorowanie szczegółów uzyskuje sië poprzez pobranie drugiego 
wycisku materiałem o niskiej lub bardzo niskiej lepkoπci typu Light Body lub Extra Light Body.

1 ETAP - 2 MATERIAŁY

Materiały o duæej lepkoπci typu Heavy Body zapewniajå stabilnå bazë w łyæce.
Materiał o niskiej lub bardzo niskiej lepkoπci typu Light Body lub Extra Light Body 
(korekcyjny) stosuje sië do pokrywania/ostrzykiwania zëbów zapewniajåcego 
doskonałe odwzorowanie szczegółów.

1 ETAP - 1 MATERIAŁ

Materiał jednofazowy stosuje sië do pobrania wycisku i do stworzenia stabilnej bazy. 
Tym samym materiałem ostrzykuje sië preparacjë w celu uzyskania odwzorowania 
kaædego szczegółu.

WSKAZNIA

Korony, mosty, korony wewnëtrzne

WSKAZNIA

Wkłady, licówki, nakłady, korony 
czëπciowe, wyciski bez preparacji, 
wyciski z transferami, implanty,
korony i mosty

WSKAZNIA

Protezy całkowite, wkłady, licówki, 
nakłady, korony czëπciowe, wyciski 
bez preparacji, wyciski z transferami, 
implanty, korony i mosty
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Szybkowiåæåce A-silikonowe 
masy wyciskowe

Rodzina A-silikonowych mas wyciskowych 
opracowana do pobierania wysoko 
precyzyjnych wycisków w ciågu zaledwie 
2 minut.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Szybkie wiåzanie skraca czas 

przetrzymywania w ustach

• Właπciwoπci tiksotropowe, duæa stabilnoπÊ 

wymiarowa i równomierne zapływanie

• Duæa elastycznoπÊ i wytrzymałoπÊ na 

rozerwanie ułatwia wyjmowanie wycisku

• Formuła eliminujåca uwalnianie wodoru 

umoæliwia natychmiastowe odlanie 

modelu gipsowego

• Wysoka stabilnoπÊ wymiarowa 

i równomierne zapływanie zapewnia 

bezproblemowe pobieranie wycisku

• Formuła eliminujåca uwalnianie wodoru 

umoæliwia natychmiastowe odlanie 

modelu gipsowego

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Właπciwoπci tiksotropowe zapewniajå 

precyzyjne odwzorowanie szczegółów

• Duæa elastycznoπÊ i wytrzymałoπÊ na 

rozerwanie ułatwia wyjmowanie wycisku

GC Exafast NDS i GC Exafast Putty

Normalnie wiåæåce A-silikonowe 
masy wyciskowe

Tiksotropowy materiał wyciskowy
do wszystkich popularnych technik 
wyciskowych. Optymalne zapływanie, 
wydłuæony czas pracy i efekt “snap-set” 
(dokładnie okreπlony czas pracy, po 
którym nastëpuje szybkie zwiåzanie) 
decydujå o tym, æe jest to niezwykle 
łatwa w uæyciu masa silikonowa typu 
addycyjnego.

GC Examix NDS i GC Exaflex Putty

opakoWania

GC Exafast NDS

137107 Injection (miedziana), 2 naboje po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych II, rozmiar S (róæowe)

137007 Regular (niebieska), 2 naboje po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych II, rozmiar L (niebieskie)

137407 Monophase (fioletowa), 2 naboje po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych II, rozmiar LL (fioletowe)

GC Exafast NDS akcesoria

800006 Dozownik GC Cartridge Dispenser II

GC Exafast Putty

137307 Zestaw 1-1 (500 g niebieska baza
i 500 g æółty katalizator)

137305 Zestaw 5-5 (5 x 500 g niebieska baza
i 5 x 500 g æółty katalizator)

opakoWania

GC Examix NDS

137106 Injection (miedziana), 2 naboje po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych II, rozmiar S (róæowe)

137016 Regular (niebieska), 2 naboje po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych II, rozmiar L (niebieskie)

137406 Monophase (fioletowa), 2 naboje po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych II, rozmiar LL (fioletowe)

GC Examix NDS akcesoria

800006 Dozownik GC Cartridge Dispenser II

GC Exaflex Putty

138801 Zestaw 1-1 (500 g jasnoniebieska baza
i 500 g æółty katalizator)

138885 Zestaw 5-5 (5 x 500 g jasnoniebieska baza
i 5 x 500 g æółty katalizator)

Protet yka Stomatologiczna
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Alginatowa masa wyciskowa

Zaawansowana bezołowiowa i bezpyłowa 
formuła ultra-drobnych czåstek alginatu.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonałe powinowactwo pomiëdzy 

proszkiem i wodå, łatwiejsze i szybsze 

mieszanie

• Mieszanina ze zredukowanymi pëcherzami 

powietrza

• Dziëki idealnym właπciwoπciom tiksotropii 

łatwo zapływa przy lekkim nacisku

• Przyjemny miëtowy smak

• Gładsza powierzchnia umoæliwiajåca 

wyjåtkowo dokładny wycisk i gładkie 

modele gipsowe

 

• Wersja normalnie i szybkowiåæåca

• Dynamiczne mieszanie z bezpoπredniå 

aktywacjå

• Pojemnik do masy dostosowany do 

wszystkich standardowych urzådzeË 

do mieszania

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Optymalna lepkoπÊ ułatwiajåca 

precyzyjne umiejscowienie łyæki

• Duæa elastycznoπÊ zapewniajåca łatwe 

wyjmowanie z ust i uwalnianie z modelu 

gipsowego

GC Aroma Fine PLUS

A-silikonowa masa wyciskowa 
konfekcjonowana w torebkach 
foliowych

A-silikonowa masa wyciskowa o duæej 
gëstoπci specjalnie zaprojektowana jako 
czëπÊ kompletnego systemu wraz
z innymi masami silikonowymi i łyækami 
wyciskowymi GC.

GC Exajet

opakoWania

GC Aroma Fine PLUS (10 x 1 kg)

004107 Normalnie wiåæåca (róæowa)

004108 Szybkowiåæåca (zielona)

GC Aroma Fine PLUS (5 x 1 kg)

900636 Normalnie wiåæåca (róæowa)

900635 Szybkowiåæåca (zielona)

opakoWania

GC Exajet Normal Set

800085 Zestaw wprowadzajåcy, 300 ml baza, 62 ml katalizator, 
1 pojemnik i 10 koËcówek mieszajåcych Dynamic

800086 Uzupełnienie, 2 x 300 ml baza, 2 x 62 ml katalizator

800087 Zestaw kliniczny, 6 x 300 ml baza, 6 x 62 ml katalizator

GC Exajet Fast Set

800082 Zestaw wprowadzajåcy, 300 ml baza, 62 ml katalizator, 
1 pojemnik i 10 koËcówek mieszajåcych Dynamic

800083 Uzupełnienie, 2 x 300 ml baza, 2 x 62 ml katalizator

800084 Zestaw kliniczny, 6 x 300 ml baza, 6 x 62 ml katalizator

GC Exajet akcesoria

800088 1 pojemnik na masë

800089 50 koËcówek mieszajåcych Dynamic

Protet yka Stomatologiczna
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Łyæki metalowe powlekane

Specjalnie zaprojektowane dla 
pacjentów bezzëbnych, łyæki z metalu 
powlekane, aby umoæliwiÊ dopasowanie 
do warunków anatomicznych pacjenta.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Sztywna łyæka dla lepszej dokładnoπci

• Giëtki metal umoæliwiajåcy bardziej 

indywidualne dopasowanie

• Perforacje i retencyjny brzeg (na zewnëtrznej 

stronie łyæki) zapewniajå optymalnå retencjë

• Specjalny kształt ułatwiajåcy optymalnå 

penetracjë masy alginatowej i dokładne 

odwzorowanie tkanek miëkkich i twardych

• Trwałe, nie ulegajå zniszczeniu podczas 

sterylizacji

UWaga

Do rutynowych procedur dostosowane så 

standardowe łyæki GC Standard Edentulous. 

Łyæki GC STO-K, w zaleænoπci od warunków 

anatomicznych pacjenta, dostëpne så

w prostokåtnym, trójkåtnym i owalnym 

kształcie. Do protez natychmiastowych 

najbardziej odpowiednie så łyæki GC McGowan.

 

Łyæki ze stali nierdzewnej

• Trwałe, nie ulegajå zniszczeniu podczas 

sterylizacji

• Brzegi zakoËczone rantem pozwalajåcym 

na uæycie nacisku podczas pobierania 

wycisku

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

Łyæki metalowe powlekane

• Sztywne, ale wystarczajåco giëtkie 

by indywidualnie dopasowaÊ

• Trwałe, nie ulegajå zniszczeniu podczas 

sterylizacji

• Brzegi zakoËczone rantem pozwalajåcym 

na uæycie nacisku podczas pobierania 

wycisku

GC Edentulous Trays

Łyæki z powlekanego metalu,
stali nierdzewnej i tworzywa

Gotowe łyæki standardowe, specjalnie 
zaprojektowane dla pacjentów
z uzëbieniem i dostëpne w wielu róænych 
rozmiarach, kształtach i rodzajach.

GC Dentulous Trays

Protet yka Stomatologiczna

Łyæki z tworzywa perforowane

• Unikalne “zygzakowe” obrzeæe, aby 

zminimalizowaÊ kontakt z guzkami

• Brzegi zakoËczone rantem pozwalajåcym 

na uæycie nacisku podczas pobierania 

wycisku

• Jednorazowego uæytku
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Polietylenowa folia separacyjna 
do technik podwójnych wycisków

Płatki separacyjne z polietylenowej 
pianki o gruboπci 1 mm słuæå do 
utrzymania miejsca w pierwszym 
wycisku, który póniej moæe byÊ uæyty 
jako łyæka indywidualna. Dziëki tej 
prostej technice, moæna w pełni 
wykorzystaÊ elastycznoπÊ materiału 
wyciskowego, umoæliwiajåcå łatwe 
wyjmowanie wycisku koËcowego,
bez trwałej deformacji.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Umoæliwia dentyπcie wykonanie 

„bezpoπredniej” łyæki indywidualnej 

podczas jednej wizyty

• Folia tworzy na powierzchni materiału 

wyciskowego strukturë zapewniajåcå 

dodatkowå retencjë

• Łatwa do opanowania procedura, 

nie wymaga przycinania wycisku

• Tylko jedna wizyta jest wymagana

• Tanie i szybkie wykonanie

• Nadaje sië do wycisków górnego 

i dolnego łuku

StoSoWanie

WielkoπÊ folii separacyjnej jest 

dostosowywana odpowiednio do wybranej 

(najlepiej sztywnej metalowej) łyæki GC.

W razie potrzeby, wystajåce czëπci folii 

usuwane så noæyczkami. Pierwszy wycisk

jest pobierany maså GC Exaflex Putty lub

GC Exafast Putty.

 

UWaga

Łyæki GC Check-Bite Triple Function:

do jednoczasowego pobierania wycisku 

zëbów opracowanych, przeciwstawnych

oraz rejestracji zwarcia.

Łyæki GC Sideless Triple Function: 

dostosowujå sië do 4 pozycji pełnego łuku.

Łyæki GC Double Arch Tray: dajå zestaw

2 modeli w rzeczywistej relacji zwarciowej.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Bardzo cienka, elastyczna gaza, która nie 

przeszkadza w przestrzeni zatrzonowcowej, 

ani nie utrudnia pełnego zwarcia

• Stabilny zintegrowany uchwyt 

i obramowanie łyæki zapewniajå łatwe 

wprowadzanie i wyjmowanie

• Dostëpne w wersji do przedniego 

i bocznego odcinka zëbów, umoæliwiajå 

objëcie pełnego łuku zëbowego

• Ekonomiczne

GC Impression Separation Wafer

Łyæki wielozadaniowe i do 
rejestracji zwarcia, łyæki płaskie
i dwuskrzydłowe

Zarówno w zakresie łyæek 
wielozadaniowych jak i łyæek do rejestracji 
zwarcia, GC oferuje ekonomiczne 
wytrzymałe łyæki jednorazowe
w odpowiednim rozmiarze.

GC Closed-Bite Trays

opakoWania

GC Impression Separation Wafer

800099 Opakowanie 30 szt.

Protet yka Stomatologiczna
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Masa wyciskowa do rejestracji 
zwarcia

Termoplastyczne pałeczki
do wycisków czynnoπciowych
i podπcielajåcych

©rodek czyszczåcy do łyæek 
wyciskowych

Proszek czyszczåcy do usuwania 
pozostałoπci alginatu z łyæek 
wyciskowych.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Niska temperatura miëknienia 53°C

• Nie klei sië 

• Długi czas pracy

• PowtarzalnoπÊ rejestracji zwarcia

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwe do ogrzania do 62°C

• Szybkie twardnienie w zimnej wodzie

• Szeroki zakres wskazaË

StoSoWanie

Wycisk naleæy pobraÊ w momencie, gdy 

materiał jest podatny i nie rwie sië podczas 

rozciågania.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wystarczy zmieszaÊ z wodå

• Pozostałoπci alginatu moæna łatwo usunåÊ 

pod bieæåcå wodå

GC Bite Compound

GC ISO Functional Sticks

GC Treclean
opakoWania

GC Treclean

001144 Pojemnik 1,2 kg 

opakoWania

GC Bite Compound

001407 Opakowanie 120 g (15 pałeczek po 8 g kaæda)

opakoWania

GC ISO Functional Sticks

000043 Opakowanie 120 g (15 pałeczek po 8 g kaæda)
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Samoutwardzalny akryl

Uniwersalna æywica akrylowa do 
wykonywania tymczasowych wkładów, 
nakładów, koron, mostów i naprawy 
protez (czëπciowych).

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

•  Do stosowania technikå ciπnieniowå  

lub pëdzelkowå

•  Krótki czas wiåzania

•  Duæa stabilnoπÊ wymiarowa

•  Odpowiedni do długotrwałych 

uzupełnieË tymczasowych

 

• Łatwa do uzyskania estetyczna lπniåca 

powierzchnia przy uæyciu GC G-Coat PLUS

WSk a z ania

• Tymczasowe korony i mosty

• Wkłady

• Odtwarzanie dziåsła

• Mosty na implantach

• Zamykanie otworów πrub implantologicznych

• Naprawa protez

• Protezy z zatrzaskami

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Do prostych jednoodcieniowych 

prowizoriów lub długoterminowych 

estetycznych uzupełnieË tymczasowych 

technikå wielowarstwowå

• Przyjazna dla uæytkownika procedura 

w technice pëdzelkowej i mieszanej

• Optymalne właπciwoπci tiksotropowe 

i kontrolowana płynnoπÊ

• Szeroki wybór odcieni zëbiny, szkliwa 

i brzegu siecznego

• Optymalna przeziernoπÊ dopasowana 

do naturalnych zëbów

GC Unifast TRAD

Samoutwardzalna æywica akrylowa 
do długotrwałych uzupełnieË 
tymczasowych
Rewolucyjna technologia przetwarzania 
polimeru − SURF gwarantuje mieszaninë 
nie zawierajåcå pëcherzyków powietrza 
i o wyjåtkowo równomiernym 
zabarwieniu. Cechy uæytkowe, właπciwoπci 
fizyczne i estetyczne osiågnëły poziom 
znacznie przekraczajåcy oczekiwania 
stawiane æywicom typu proszek-płyn.

GC Unifast III

opakoWania

GC Unifast TRAD proszek/płyn

339104 Ivory (koπÊ słoniowa), 100 g proszek

339103 Pink (róæowy) X, 100 g proszek

339105 Live Pink (róæowy æyłkowany) Nr 8, 100 g proszek

339114 Ivory (koπÊ słoniowa), 250 g proszek

339113 Pink (róæowy) X, 250 g proszek

339115 Live Pink (róæowy æyłkowany) Nr 8, 250 g proszek

339124 Ivory (koπÊ słoniowa), 1 kg proszek

339123 Pink (róæowy) X, 1 kg proszek

339125 Live Pink (róæowy æyłkowany) Nr 8, 1 kg proszek

339291 104 ml płyn

339292 260 ml płyn

opakoWania

GC Unifast III

003464 Zestaw 2-1, A2-A3 (35 g proszek A2, A3,
42 ml płyn i akcesoria)

Uzupełnienia

Proszek 35 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal (brzeg sieczny), Clear 
(przezroczysty), Nr 3 (róæowy), Nr 8 (róæowy æyłkowany)

Proszek 100 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Incisal (brzeg sieczny), Clear 
(przezroczysty), Nr 3 (róæowy), Nr 8 (róæowy æyłkowany)

Proszek 300 g
A2, A3, Incisal (brzeg sieczny), Nr 8 (róæowy æyłkowany)

003489 Płyn 40 g (42 ml)

003490 Płyn 100 g (104 ml)

003491 Płyn 250 g (260 ml)

GC Unifast III akcesoria

002654 Pojemnik z tworzywa

002687 Pëdzelek Nr 10

002688 Jednorazowe podstawki do dozowania (50) Nr 2

Protet yka Stomatologiczna
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Jednoskładnikowy materiał do 
tymczasowych koron i mostów

Jednoskładnikowa πwiatłoutwardzalna 
æywica kompozytowa do tymczasowych 
uzupełnieË dostëpna w postaci pałeczki 
pasty.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Nie wymaga mieszania ani wstëpnego 

wycisku

• Na 60 πredniej wielkoπci wkładów typu 

inlay lub 30 πredniej wielkoπci koron

• ©wiatłoutwardzalny materiał kompozytowy 

bez reakcji egzotermicznej (uwalniania 

ciepła) i nieprzyjemnego zapachu lub 

podraænienia chemicznego

• Stabilny i trwały, z wysokå odpornoπciå 

na πcieranie

• Niski skurcz zapewnia dokładne 

dopasowanie

StoSoWanie

OdciåÊ odpowiedniå iloπÊ pasty.

NadaÊ kształt zgodnie z zasadami anatomii. 

UtwardziÊ πwiatłem w ustach przez 10 sek. 

WyjåÊ i kaædå powierzchnië utwardziÊ 

πwiatłem przez 20 sek.

 

• Ostateczne utwardzanie πwiatłem 

umoæliwia kontrolowany przebieg procesu 

wiåzania

• Doskonała twardoπÊ i stabilnoπÊ wymiarowa

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwa aplikacja

• Nadaje sië do złoæonych przypadków

• W poczåtkowej fazie twardnienia uzyskuje 

konsystencjë gumy, co umoæliwia łatwe 

wyjmowanie z ust

GC Revotek LC

©wiatłoutwardzalny akryl

©wiatłoutwardzalna æywica, specjalnie 
dostosowana do tymczasowych 
wkładów, nakładów, koron, licówek
i mostów.

GC Unifast LC

opakoWania

GC Revotek LC

001842
Zestaw wprowadzajåcy, odcieË B2 (1 pałeczka 
pasty, 1 nieprzepuszczajåcy πwiatła pojemnik, 
1 szpatułka GC Nr 2)

Protet yka Stomatologiczna

opakoWania

GC Unifast LC proszek/płyn

338006 Opakowanie wprowadzajåce, zestaw 6-2
(6 x 30 g proszek; 2 x 14,3 ml płyn)

Uzupełnienia: 50 g proszek

000363 A2 000365 B2 000367 C2

000364 A3 000366 B3

000362 Translucent (przezierny)

000368 2 x 14,3 ml płyn
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Biały silikon VPES do sprawdzania 
dokładnoπci dopasowania 
uzupełnieË na bazie metalu i protez

Materiał polietero-winylowy do 
lokalizowania miejsc nadmiernego ucisku 
i sprawdzania dokładnoπci dopasowania 
poπrednich uzupełnieË protetycznych. 
Dziëki bardzo rzadkiej konsystencji 
i hydrofilowoπci, jest bardzo wygodny
w uæyciu i zapewnia dokładnå 
obserwacjë dopasowania protez. 

Niebieski silikon VPES do sprawdzania 
dokładnoπci dopasowania i kontaktów 
zgryzowych uzupełnieË ceramicznych

GC Fit Checker Advanced Blue jest łatwy 
w uæyciu dziëki bardzo rzadkiej konsystencji 
i precyzyjnemu czasowi wiåzania. 
Odpowiednia przezroczystoπÊ i niebieski 
kolor sprawiajå, æe materiał jest dobrze 
widoczny i stanowi doskonały wizualny 
kontrast do materiałów odtwórczych
w kolorze zëbów, z których wykonywane 
så korony i mosty ceramiczne. 

Materiał do rejestracji zwarcia

A-silikonowy materiał o właπciwoπciach 
specjalnie dostosowanych do wymogów 
rejestracji zwarcia.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• DostëpnoπÊ w wersji do mieszania 

råcznego i naboju Automix

• Łatwa aplikacja dziëki właπciwoπciom 

tiksotropii

• Minimalna gruboπÊ powłoki materiału, 

a jednoczeπnie bardzo precyzyjne 

odwzorowanie kaædego szczegółu

• Wysoka odpornoπÊ na rozerwanie ułatwia 

usuwanie materiału po sprawdzeniu 

dokładnoπci dopasowania 

• Zwiëkszona twardoπÊ umoæliwia gładkie 

i łatwe opracowanie za pomocå frezu

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• DostëpnoπÊ w naboju Automix umoæliwia 

optymalnå aplikacjë

• Dobre właπciwoπci  zapływania 

w połåczeniu z tiksotropiå

• Minimalna gruboπÊ powłoki materiału, 

a jednoczeπnie bardzo precyzyjne 

odwzorowanie kaædego szczegółu

• Przezroczysty niebieski kolor pozwala na 

analizë sytuacji zgryzu, nawet w warstwie 

powłoki o gruboπci poniæej 100 µm

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Mieszanie i aplikacja bezpoπrednio 

z naboju

• Właπciwoπci tiksotropii z idealnå równowagå 

miëdzy stabilnoπciå i płynnoπciå

• Wysoka stabilnoπÊ ułatwiajåca dokładne 

przenoszenie pomiarów klinicznych do 

artykulatora

• Łatwe nadawanie kształtu i przycinanie

GC Fit Checker Advanced

GC Fit Checker Advanced Blue

GC Exabite II NDS
opakoWania

GC Exabite II NDS

890014 2 naboje, kaædy po 48 ml,
6 koËcówek mieszajåcych rozmiar L

132488 8 nabojów, kaædy po 48 ml,
24 koËcówek mieszajåcych rozmiar L

GC Exabite II NDS akcesoria

800006 Dozownik GC Cartidge Dispenser II

opakoWania

GC Fit Checker Advanced Tuba

004903
White - biały, zestaw 1-1, (55 g/42 ml baza,
50 g/42 ml katalizator, 3 g retarder, bloczek 
do mieszania)

GC Fit Checker Advanced Nabój

004904
White - biały, 2 x 62 g/48 ml w nabojach,
3 koËcówki mieszajåce IIS (róæowe),
3 koËcówki mieszajåce IISS (æółte)

GC Fit Checker Advanced akcesoria

800006 Dozownik GC Cartidge Dispenser II

opakoWania

GC Fit Checker Advanced Blue Nabój

004905
Blue - niebieski, 2 x 56 g/48 ml w nabojach,
3 koËcówki mieszajåce IIS (róæowe), 3 koËcówki 
mieszajåce IISS (æółte)

GC Fit Checker Advanced akcesoria

800006 Dozownik GC Cartidge Dispenser II

StoSoWanie

• Czas pracy: 1 min

    Minimalny czas w jamie ustnej: 1 min

• Wysoka odpornoπÊ na rozerwanie ułatwia 

usuwanie a zwiëkszona twardoπÊ 

umoæliwia łatwe przycinanie

StoSoWanie

• Czas pracy: 1 min

    Minimalny czas w jamie ustnej: 1 min

StoSoWanie

Efekt „Snap set”: czas pracy do 45 sek.,

czas wiåzania tylko 45 sek.
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Twardy materiał do 
bezpoπredniego podπcielania

Æywica nie zawierajåca metakrylanu 
metylu do trwałego długoterminowego 
podπcielania protez całkowitych  
i czëπciowych bezpoπrednio w gabinecie.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Stosowanie w gabinecie umoæliwia łatwå 

bezpoπredniå aplikacjë

• Nie zawiera MMA, ståd brak chemicznych 

podraænieË tkanek jamy ustnej

• Wytwarza minimalnå iloπÊ ciepła i ma 

przyjemny zapach

• Ostateczne opracowanie juæ po upływie 

5 min 30 sek. od rozpoczëcia mieszania

UWaga

W przypadku podcieni protezë moæna wyjåÊ, 

kiedy materiał osiågnie konsystencjë gumy. 

Po skorygowaniu nadmiarów ponownie 

wprowadziÊ do jamy ustnej i pozostawiÊ

do ostatecznego zwiåzania.

do zmieniajåcej sië błony πluzowej

• ŁatwoπÊ dodawania coraz to nowych 

porcji materiału

WSk a z ania

• Regeneracja tkanek

• Miëkkie podπcielanie

• Wyciski czynnoπciowe

• Protezy natychmiastowe

• Technika bezpoπredniego obciåæania 

implantów

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonała konsystencja i płynnoπÊ 

ułatwiajåca nakładanie

• Czas wiåzania w jamie ustnej wynosi 

tylko 5 min

• Unikalna opatentowana formuła i specjalna 

powłoka gwarantujåca długotrwałå ochronë 

przed uszkodzeniem i nieprzyjemnym 

zapachem

• Doskonała gładkoπÊ powierzchni zapewnia- 

jåca niezwykły efekt leczenia i higienë

• Długo utrzymujåca sië miëkkoπÊ, moæliwoπÊ 

stopniowego dopasowywania sië kształtu 

GC Reline

Miëkki materiał akrylowy do kondy- 
cjonowania tkanek i podπcielania

GC Tissue Conditioner jest prawdziwie 
nowoczesnym, opatentowanym przez 
GC materiałem nowej generacji do 
miëkkiego podπcielania. GC Tissue 
Conditioner jest doskonałym wyborem, 
gdy potrzebujesz alternatywnego 
rozwiåzania, które zapewnia miëkkoπÊ
i czystoπÊ przez długi czas. GC Tissue 
Conditioner moæna stosowaÊ do 
kondycjonowania tkanek, miëkkiego 
podπcielania i wycisków czynnoπciowych.

GC Tissue Conditioner

opakoWania

GC Reline

346000 Zestaw standardowy (80 g proszek, 50 ml płyn, 
12 g/12 ml πrodek łåczåcy i akcesoria)

Uzupełnienia

346002 80 g proszek

346191 50 ml płyn

346099 ©rodek łåczåcy, 12 g/12 ml 

opakoWania

GC Tissue Conditioner

002894 Zestaw Intro, 1-1 odcieË róæowy

002895 Zestaw Intro, 1-1 odcieË biały

Uzupełnienia

002897 OdcieË róæowy, 90 g proszek

002896 OdcieË biały, 90 g proszek

002892 Uzupełnienie, płyn 101 ml

002893 ©rodek powlekajåcy, 15 ml

Protet yka Stomatologiczna
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Bardzo miëkki materiał silikonowy 
do podπcielania

Przyjazny dla tkanki, tonizujåcy materiał 
na bazie A-silikonu do rozwiåzywania 
problemów miejsc nadmiernego ucisku, 
czësto wystëpujåcych u bezzëbnych 
pacjentów.

Miëkki materiał silikonowy
do podπcielania

A-silikon do długotrwałego podπcielania 
protez, szczególnie przydatny
w przypadku zaniku tkanek.

Opatrunek periodontologiczny

Dwuskładnikowy materiał do 
opatrywania ran, pokrywania szwów lub 
do stabilizowania rozchwianych zëbów.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Długo utrzymujåca sië elastycznoπÊ, 

stabilnoπÊ wymiarowa

• Dobra płynnoπÊ pod naciskiem

• Dozowanie z naboju umoæliwia łatwå, 

bezpoπredniå aplikacjë

• Nie wytwarza ciepła, bezwonny

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Dozowanie z naboju umoæliwia łatwå, 

bezpoπredniå aplikacjë

• Doskonały amortyzator, który utrzymuje 

elastycznoπÊ przez długi czas

• Silikon, dlatego nie wytwarza ciepła, 

bezwonny

• Dobra płynnoπÊ pod naciskiem

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Dostëpny w naboju lub do mieszania 

råcznego

• Łatwy w formowaniu

• Elastyczna konsystencja

• Przyjazny dla pacjenta

• Wspomaga proces gojenia

• Nie zawiera eugenolu, ståd kompatybilny 

z æywicami

• Nie klei sië do rëkawiczek

GC Reline Extra Soft

GC Reline Soft

GC Coe-Pak (Automix)

opakoWania

GC Coe-Pak Automix NDS

135003 2 naboje, kaædy po 50 ml i 12 koËcówek 
mieszajåcych

GC Coe-Pack Automix NDS Akcesoria

800006 Dozownik GC Cartidge Dispenser II

GC Coe-Pak (90 g baza i 90 g katalizator)

135801 Normalnie wiåæåcy 

135301 Twardy i szybkowiåæåcy

opakoWania

GC Reline Extra Soft

004841

Zestaw wprowadzajåcy, 56 g/48 ml nabój,
6 koËcówek do mieszania typ II rozmiar L 
(niebieskie), primer R 12 g/13 ml, frez 
silikonowy, modyfikator A + B po 10 g/9 ml
i akcesoria

Uzupełnienia

004844 56 g/48 ml nabój

000602 Primer R, 12 g/13 ml płyn

000603 Modyfikator, opakowanie 1-1, A+B po
10 g/9 ml, bloczek do mieszania i gåbka

GC Reline Extra Soft akcesoria

800006 Dozownik GC Cartidge Dispenser II

opakoWania

GC Reline Soft

004840

Zestaw wprowadzajåcy, 62 g/48 ml nabój,
6 koËcówek do mieszania typ II rozmiar L 
(niebieskie), primer R 12 g/13 ml, frez 
silikonowy, modyfikator A + B po 10 g/9 ml
i akcesoria

Uzupełnienia

004843 62 g/48 ml nabój

000602 Primer R, 12 g/13 ml płyn

000603 Modyfikator, opakowanie 1-1, A+B po
10 g/9 ml, bloczek do mieszania i gåbka

GC Reline Soft akcesoria

800006 Dozownik GC Cartidge Dispenser II
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Pierwszym etapem wiëkszoπci prac prote-
tycznych jest stworzenie wysokiej jakoπci 
modelu roboczego. GC z dumå oferuje jeden 
z najbardziej popularnych gipsów dentysty-
cznych klasy IV w Europie, GC Fujirock EP. 
Ten wysokiej jakoπci super twardy gips klasy 
IV jest idealnie dostosowany do wszystkich 
prac protetycznych wymagajåcych duæej pre-
cyzji, wyjåtkowej twardoπci krawëdzi i wyso-
kiej odpornoπci na πciskanie. Taki sam wysoki 
standard moæna uzyskaÊ stosujåc niedajåcy 
refleksów GC Fujirock EP OptiXscan odpo-
wiedni do wszystkich nowoczesnych syste-
mów skanujåcych, a na cokoły z minimalnå 
ekspansjå oferowany przez nas GC Fujirock 
EP OptiFlow o wyjåtkowej płynnoπci. 
Nastëpnym etapem jest najczëπciej modelo-
wanie elementów uzupełnieË i tutaj GC 
Pattern Resin LS jest produktem z wyboru. 
GC Pattern Resin LS jest sprawdzonå æywicå 
do tworzenia wszelkiego rodzaju niestandar-
dowych zaczepów, elementów retencyjnych, 
łåczników implantów lub modeli kikutów 
z æywicy do galwanotechniki.

GC jest znana ze swojej kompetencji w pro-
dukcji mas osłaniajåcych z fosforanowym 
czynnikiem wiåæåcym. Dziëki nowej GC 
Fujivest Platinum II i GC Fujivest Premium, 
GC postawiła kolejny kamieË milowy w zakre-
sie odlewnictwa koron i mostów. GC Fujivest 
Platinum II jest maså dostosowanå do 
stopów metali szlachetnych, półszlachetnych 
i na bazie palladu. Natomiast GC Fujivest 
Premium jest materiałem z wyboru umoæli-
wiajåcym uzyskanie najwyæszej precyzji ze 
stopami metali nieszlachetnych. Ponadto ofe- 
rujemy renomowanå masë osłaniajåcå GC 
Fujivest Super do precyzyjnych odlewów ze 
stopami metali szlachetnych, półszlachetnych 
i na bazie palladu, ze szczególnym uwzglëd-
nieniem skomplikowanych odlewów nadbu-
dów do implantów. Do precyzyjnych odle-
wów koron i mostów ze wszystkimi stopami 
dentystycznymi, w tym Ni-Cr i Co-Cr dostëp-
na jest masa GC Fujivest II i wreszcie masa 
GC Stellavest, specjalnie opracowana, by 
spełniÊ wszystkie wymagania stawiane 
masom odlewniczym codziennego uæytku 
i nadajåcym sië do stosowania ze stopami 
dentystycznymi metali nieszlachetnych.

GC oferuje równieæ szereg mas osłaniajåcych 
dedykowanych do prac bezmetalowych. GC 
MultiPressVest jest specjalnie dostosowana 
do róænych technik tłoczenia ceramiki ofero-
wanych w ramach systemu ceramiki praso-
wanej GC Initial PC i systemów GC Initial IQ. 
GC Cosmotech VEST jest ogniotrwałym 
materiałem z fosforanowym czynnikiem 
wiåæåcym na modele kikutów do uzupełnieË 
całoceramicznych, takich jak licówki, wkłady 
i nakłady koronowe. GC G-Cera ORBIT VEST 
zapewnia kontrolowanå ekspansjë i dziëki 
temu jest dostosowana do bezpoπredniego 
nakładania warstwowego materiałów cerami-
cznych nie tylko przy wykonywaniu wkładów, 
nakładów i licówek, ale takæe koron.

System ceramik GC Initial oferuje nowe per-
spektywy do wszystkich uzupełnieË na 
podbudowie z metalu. Bez wzglëdu na to, 
czy zastosujesz GC Initial MC w standardo-
wym zakresie temperatur czy teæ GC Initial 
LF w technice niskotopliwej lub przejdziesz 
całå procedurë z GC Initial Ti do uzupełnieË 
na podbudowie z tytanu − nie moæe sië nie 
udaÊ! Korzyπci płynåce z GC Initial prze-
kładajå sië na łatwe w obsłudze, tworzåce 
system nieskomplikowane komponenty i ma-
teriały udoskonalane w zoptymalizowanym 
procesie − wszystko to, co konsekwentnie 
prowadzi do znakomitej estetyki i optymalnej 
efektywnoπci. Aby zapewniÊ jeszcze lepszy 

rezultat, do podbudów z tytanu oferujemy 
dodatkowo ceramiczny πrodek wiåæåcy typu 
bonder. W celu zwiëkszenia kompatybilnoπci 
z moæliwie najwiëkszå iloπciå stopów, mamy 
bonder, który pełni rolë bufora pomiëdzy 
stopem i ceramikå. Blokuje oksydacjë metalu 
i neutralizuje róænice we współczynnikach 
rozszerzalnoπci.

System ceramik GC Initial otwiera nowe 
horyzonty równieæ dla uzupełnieË pełnocera-
micznych. Niezaleænie od tego, czy så to 
prace z zastosowaniem klasycznego tlenku 
glinu lub zgodnie z nowym trendem cyrkonu, 
GC Initial w kaædym przypadku oferuje 
optymalne, niezawodne i ekonomiczne roz-
wiåzania. Z GC Initial Zr-FS i GC Initial AL 
wyznaczamy nowe standardy dla prac cało-
ceramicznych przyszłoπci.

By ułatwiÊ osiåganie wysokiej jakoπci i odtwa-
rzalnoπci efektów estetyki, z dumå prezentu-
jemy nasze systemy GC Initial IQ do metalu 
i cyrkonu. Niezaleænie od wybranej techniki, 
nakładania warstwowego lub tłoczenia − te 
same efekty estetyczne moæna odtworzyÊ 
mniejszå iloπciå materiałów i mniejszym 
nakładem pracy. Magia tkwi w glazurze GC 
Initial IQ Lustre Pastes NF, 3-wymiarowych 
farbach ceramicznych, które dajå odbudo-
wom witalnoπÊ i połysk naturalnego szkliwa.

©wiatłoutwardzalna GC GRADIA jest naszym 
bardzo znanym z wysokiej wytrzymałoπci, 
mikro-hybrydowym systemem kompozyto-
wym o niezrównanej trwałoπci, naturalnej 
opalescencji i doskonałej, odzwierciedlajåcej 
naturë estetyce. W połåczeniu z systemem 
odcieni dziåsłowych GC GRADIA gum shades, 
uzyskaÊ moæna naturalnie wyglådajåce od-
cienie zëbów i dziåseł.

W celu zapewnienia optymalnej adhezji 
pomiëdzy róænymi materiałami dentystycz-
nymi, oferujemy 3 rodzaje πrodków łåczå-
cych typu primer. GC Metal Primer II jest 
πrodkiem adhezyjnym z wyboru do łåczenia 
akryli dentystycznych i kompozytów z róæny-
mi stopami. GC Composite Primer przy-
wraca warstwë inhibicyjnå zapewniajåc 
bardziej pewne wiåzanie kompozytu z kom-
pozytem i łatwo nakłada sië pëdzelkiem. Do 
bezpiecznego łåczenia æywic laboratoryjnych, 
kompozytów i akryli do powierzchni cera-
micznych zaleca sië stosowanie GC Ceramic 
Primer. Te trzy primery mogå byÊ ponadto 
stosowane do naprawy złamanych uzupełnieË 
w jamie ustnej lub w celu poprawy adhezji 
cementów adhezyjnych na bazie æywic.

WŁA©CIWE PRODUKTY DO PROCEDUR PROTETYCZNYCH…

Technika Dent yst yczna
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonałe właπciwoπci fizyczne

• Krótki czas mieszania (około 1 min)

• Wydłuæony czas pracy (ponad 8 min)

• Krótki czas wiåzania (tylko 12 min)

• Uwalnianie modelu z wycisku juæ po 30 min

• Wysoka płynnoπÊ i właπciwoπci tiksotropii 

umoæliwiajå precyzyjne odtworzenie 

szczegółów

• Niski współczynnik rozszerzalnoπci 

(poniæej 0,08%)

• Natychmiastowa stabilnoπÊ zapewniajåca 

idealne dopasowanie protez

Gips dentystyczny klasy IV

Jeden z najbardziej popularnych gipsów dentystycznych, GC Fujirock EP jest dostëpny w 4 kolorach i spełnia nawet najwyæsze 
wymagania w zakresie estetyki modelu roboczego i jakoπci prac protetycznych. Gips klasy IV o tak wysokiej jakoπci jest idealnym 
rozwiåzaniem do wszystkich rodzajów prac protetycznych, które wymagajå duæej precyzji, doskonałej twardoπci krawëdzi i wysokiej 
odpornoπci na πciskanie.

GC Fujirock® EP

opakoWania

GC Fujirock EP

890222 Golden Brown (złoto-bråzowy), 5 kg

890223 Pastel Yellow (pastelowo-æółty), 5 kg

890224 Polar White (polarno-biały), 5 kg

890225 Topaz Beige (beæowy topaz), 5 kg

890226 Golden Brown (złoto-bråzowy), 12 kg

890227 Pastel Yellow (pastelowo-æółty), 12 kg
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Gips klasy IV na modele do 
skanowania

W odpowiedzi na coraz wiëksze 
znaczenie technologii CAD/CAM
i implantów, GC opracowała specjalny 
gips klasy IV. Dziëki odpowiednio 
dostosowanemu składowi proszku
GC Fujirock EP OptiXscan jest 
kompatybilny ze wszystkimi 
współczesnymi urzådzeniami do 
skanowania.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Kompatybilny z obecnie stosowanymi 

skanerami (laserowymi, optycznymi)

• Elastyczny czas pracy i krótki czas wiåzania 

umoæliwia szybkie przetwarzanie

• MoæliwoπÊ zmiany proporcji mieszania 

bez wpływu na właπciwoπci fizyczne

• Niska ekspansja zapewniajåca najwyæszå 

precyzjë

• Gładka powierzchnia

• Wysoka odpornoπÊ na πcieranie

StoSoWanie

• 20 ml dla krótkiego czasu wiåzania 

(modele gotowe w ciågu 20 minut).  

21 ml do odlewania wiëkszej iloπci modeli. 

• Kolor − bråz Inca.

GC Fujirock® OptiXscan

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• PłynnoπÊ  zbliæona do wody umoæliwia 

odlanie cokołów modeli bez pëcherzyków 

powietrza

• Stała, niska ekspansja zapewnia 

perfekcyjnå zgodnoπÊ z GC Fujirock EP 

i GC Fujirock EP OptiXscan

StoSoWanie

Juæ 20 ml wody wystarcza do uzyskania 

bardzo płynnej konsystencji. Kolory − 

czerwieË terakoty, zieleË miëty i błëkit szafiru.

Płynny gips dentystyczny klasy IV 
na podstawy modeli 

Rzadki gips dentystyczny klasy IV na 
podstawy modeli łuków zëbowych
z GC Fujirock EP. Trzy kolory − czerwieË 
terakoty, zieleË miëty i błëkit szafiru − 
umoæliwiajå indywidualnå i estetycznå 
konstrukcjë modeli roboczych, 
a optymalnå kombinacjë moæna uzyskaÊ 
szczególnie w połåczeniu z trzema 
kolorami GC Fujirock EP.

GC Fujirock® OptiFlow

opakoWania

GC Fujirock OptiXscan

900482 Inca Brown (bråzowy Inca), 5 kg

opakoWania

GC Fujirock Optiflow (12 kg)

900478 Terracotta Red (czerwieË terakoty)

900480 Peppermint Green (zieleË miëty)

900481 Sapphire Blue (błëkit szafiru)
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• OszczëdnoπÊ czasu

• Doskonała adaptacja, ale nie lepi sië

• Wystarczajåcy czas pracy

• Gładka, błyszczåca powierzchnia i wysoka 

stabilnoπÊ wymiarowa

• Łatwe opracowanie − szlifowanie

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Minimalny skurcz i łatwoπÊ korygowania 

umoæliwia doskonałe dopasowanie 

i odwzorowanie

• Duæa twardoπÊ i wytrzymałoπÊ

• Wysoka stabilnoπÊ, nawet w cienkich 

warstwach

• Wypalanie bezresztkowe, zapewnia 

bardzo czyste powierzchnie odlewu

StoSoWanie

GC Pattern Resin LS został specjalnie 

opracowany do pracy technikå pëdzelkowå.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonała plastycznoπÊ

• Duæa podatnoπÊ do modelowania, 

niski skurcz

• Wypala sië bezresztkowo 

• Gładkie odlewy 

opakoWania

GC Pattern Resin LS

335201
Zestaw 1-1 (100 g proszek, 105 ml płyn,
2 pojemniki do mieszania, 1 pëdzelek Nr 4
i 1 pipeta)

335202 100 g proszek

335204 1 kg proszek

335203 105 ml płyn

335205 262 ml płyn

001416 Pëdzelek Nr 4, 10 szt.

opakoWania

GC Inlay Wax

SOFT - miëkki

001157 60 pałeczek (fiolet)

001159 60 pałeczek (szary)

001154 40 g puszka (fiolet)

001156 40 g puszka (szary)

MEDIUM - πredni

001086 60 pałeczek (szary)

001084 60 pałeczek (zielony)

001083 40 g puszka (szary)

001081 40 g puszka (zielony)

HARD - twardy

001162 40 g puszka (szary)

001160 40 g puszka (zielony)

opakoWania

GC Ostron proszek/płyn

000615 Niebieski-przezroczysty, 1 kg proszek

000605 Clear (Róæowy-przezroczysty), 1 kg proszek

000354 250 ml płyn

Æywica modelowa o niskiej 
kurczliwoπci

Sprawdzona æywica modelowa do 
wykonywania wszelkiego rodzaju 
niestandardowych zaczepów, elementów 
retencyjnych, łåczników implantów lub 
modeli z æywicy do galwanotechniki.

Dentystyczny inlejowy wosk 
odlewowy

Wosk do modelowania wszystkich 
rodzajów uzupełnieË o doskonałej 
plastycznoπci i minimalnym 
odkształcaniu podczas zdejmowania
z modelu.

Samoutwardzalna æywica
do łyæek indywidualnych

Æywica akrylowa do wykonywania łyæek 
indywidualnych, płyt wzorników
i rejestracji zwarcia.

GC Pattern Resin LS

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM i HARD

GC Ostron
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GC FUJIVEST PLATINUM II
Idealna sterowalnoπÊ i wysoka dokładnoπÊ dopasowania − to najwaæniejsze wymagania 
stawiane nowoczesnym masom osłaniajåcym do wysoko precyzyjnych odlewów. Wraz 
z GC Fujivest Platinum II, GC Europe postawiła kolejny kamieË milowy dla wszystkich stopów 
szlachetnych, półszlachetnych i na bazie palladu stosowanych w technice wykonywania koron 
i mostów. Imponujåce cechy tej bezgrafitowej precyzyjnej masy osłaniajåcej do koron 
i mostów obejmujå komfortowe właπciwoπci uæytkowe i doskonałå kontrolë ekspansji − 
zarówno w procesie szybkiego jak i stopniowego wygrzewania.

GC FUJIVEST PREMIUM
Kontrolowany proces ekspansji zapewniajåcy najwyæszå precyzjë, szczególnie w przypadku 
stopów metali nieszlachetnych. Niezaleænie od wygrzewania − szybkiego lub tradycyjnego, 
z lub bez pierπcienia odlewniczego, GC Fujivest Premium spełnia wszystkie oczekiwania 
stawiane nowoczesnym masom osłaniajåcym o uniwersalnym przeznaczeniu. Ta, niezawierajåca 
wëgla masa osłaniajåca z fosforanowym czynnikiem wiåæåcym, mimo szerokiego zakresu 
wskazaË, daje zawsze precyzyjne rezultaty odlewu. Dlatego GC Fujivest Premium idealnie 
nadaje sië do wszystkich prac protetycznych i stopów, w szczególnoπci niklowo-chromowych 
i kobaltowo-chromowych. Dziëki drobnoziarnistej strukturze proszku, technicy dentystyczni 
mogå wybieraÊ pomiëdzy szybkå i sterowanå za pomocå programu metodå wygrzewania − 
z niezawodnå kontrolå ekspansji.

GC Fujivest Platinum II i Premium − Podejπcie systemowe

MASY OSŁANIAJÅCE DO KORON I MOSTóW

Pozycjonowanie indywidualne i uzupełniajåce 
linii mas osłaniajåcych GC Fujivest Platinum II 
i Premium. Wykres dokładnie pokazuje pozy- 
cjonowanie kaædej masy osłaniajåcej dla typu 
stopu dentystycznego i rodzaju odbudowy.
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1.2% Zakres całkowitej ekspansji liniowej 3.6% 

Tymi masami osłaniajåcymi, GC po raz kolejny potwierdza swoje wysokie kompetencje 
w produkcji mas osłaniajåcych z fosforanowym πrodkiem wiåæåcym. GC Fujivest Platinum II 
i Premium så dostosowane do wymogów europejskiego rynku w zakresie odlewnictwa 
nowoczesnych koron i mostów.

Wysoce wskazane 

Wskazane

Niewskazane
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Stopy dentystyczne metali  
  nieszlachetnych do koron

   i mostów

Stopy dentystyczne metali szlachetnych, 
półszlachetnych i na bazie palladu do

koron i mostów

GC Fujivest Premium

GC Fujivest Platinum II
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Specjalnie opracowana do wysoko 

precyzyjnych odlewów ze stopów metali 

szlachetnych, półszlachetnych i na bazie 

palladu

• Do szybkiego lub stopniowego wygrzewania

• Zapewnia optymalne dopasowanie, 

równieæ w przypadku nadbudów 

implantów i rozległych mostów

• Łatwe sterowanie dziëki rozszerzonemu 

zakresowi ekspansji

• Dłuæszy czas pracy, lepsza płynnoπÊ

• Bardzo łatwe uwalnianie z formy 

zmniejszajåce ryzyko uszkodzenia 

odlewanych obiektów 

• Gładkie powierzchnie przy dokładnym 

odwzorowaniu kaædego najdrobniejszego 

szczegółu

StoSoWanie

Masa osłaniajåca do precyzyjnych odlewów 

zarówno w procesie szybkiego, jak

i tradycyjnego − stopniowego wygrzewania. 

Do stopów metali szlachetnych, 

półszlachetnych i na bazie palladu.

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniajåca
 
Rozwiåzania odpowiednie do prac o najwyæszych wymaganiach: nowy GC Fujivest Platinum II. Masa osłaniajåca specjalnie opracowana 
do stopów metali szlachetnych i półszlachetnych. Dziëki odpowiednio długiemu czasowi pracy i optymalnej płynnoπci, zatapianie 
modeli woskowych skomplikowanych przypadków jest łatwiejsze niæ kiedykolwiek wczeπniej. A poprzez zwiëkszony zakres ekspansji 
nasz topowy produkt jest jeszcze bardziej wszechstronny. Bardzo gładka powierzchnia GC Fujivest Platinum II zapewnia wysoko 
precyzyjne odlewy w kaædej sytuacji. Ta najwyæszej jakoπci masa osłaniajåca moæe byÊ stosowana zarówno w procesie szybkiego jak
i stopniowego wygrzewania.

GC Fujivest® Platinum II

opakoWania

GC Fujivest Platinum II

900671 6 kg proszek (100 x 60 g)

900673 6 kg proszek (40 x 150 g)

900672 6 kg proszek (67 x 90 g)

900676 900 ml płyn
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zapewnia szeroki zakres ekspansji do 

3,5% − skomplikowane nadbudowy 

implantów ze stopów nieszlachetnych så 

teraz pewne i bezproblemowe w wykonaniu

• Nadaje sië do technik bezpierπcieniowych 

zarówno w szybkim, jak powolnym 

procesie wygrzewania

• Niezwykle dokładne dopasowanie dziëki 

łatwo płynåcemu roztworowi umoæli-

wiajåcemu optymalne sterowanie ekspansjå

• Wysoka płynnoπÊ i jednorodna konsystencja

• Wytrzymała masa, ale łatwe uwalnianie 

z formy

StoSoWanie

Do stosowania zarówno w procedurze 

szybkiego, jak i stopniowego wygrzewania. 

Nadaje sië do wszystkich typów stopów 

dentystycznych ze szczególnym uwzglë-

dnieniem stopów metali nieszlachetnych.

Bezgrafitowa fosforanowa masa osłaniajåca

Właπciwe rozwiåzania w zaleænoπci od potrzeb: GC Fujivest Premium. Masa osłaniajåca do odlewów koron i mostów, odpowiednia
do wszystkich typów stopów dentystycznych ze szczególnym uwzglëdnieniem stopów metali nieszlachetnych. Niezaleænie od trybu 
wygrzewania szybkiego lub tradycyjnego, z lub bez pierπcienia odlewniczego, niezawodne sterowanie ekspansjå GC Fujivest Premium 
zawsze gwarantuje uzyskanie precyzyjnych rezultatów odlewu.

GC Fujivest® Premium

opakoWania

GC Fujivest Premium

890182 6 kg proszek (100 x 60 g)

890183 6 kg proszek (40 x 150 g)

890184 6 kg proszek (67 x 90 g)

890186 900 ml płyn
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Bezgrafitowa fosforanowa masa 
osłaniajåca

Nie zawierajåca grafitu fosforanowa 
masa osłaniajåca do precyzyjnych 
odlewów ze stopów metali szlachetnych, 
półszlachetnych i na bazie palladu,
ze szczególnym uwzglëdnieniem 
skomplikowanych odlewów do implantów. 
GC Fujivest Super moæe byÊ stosowana 
zarówno w procedurach szybkiego,
jak i powolnego wygrzewania.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Nie zawiera wëgla

• Techniki bezpierπcieniowe moæliwe 

zarówno w metodzie szybkiego jak 

i powolnego wygrzewania

• Duæa płynnoπÊ i zdolnoπÊ zwilæania

• Gładka powierzchnia

• Kontrolowane wiåzanie i rozszerzalnoπÊ 

cieplna

• Specjalny płyn zmniejszajåcy ekspansjë

StoSoWanie

Do stosowania zarówno w metodach 

szybkiego jak i stopniowego wygrzewania. 

Idealna do odlewów ze stopów metali 

nieszlachetnych.

Bezgrafitowa fosforanowa masa 
osłaniajåca

Nie zawierajåca grafitu fosforanowa 
masa osłaniajåca do precyzyjnych 
odlewów koron i mostów ze wszystkich 
stopów dentystycznych, w tym Ni-Cr
i Co-Cr.

GC Fujivest® II

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Metoda szybkiego wygrzewania

• Całkowita ekspansja do 2,34% − dostëpny 

specjalny płyn zwiëkszajåcy ekspansjë

• Konsystencja kremu o duæej płynnoπci 

i zdolnoπci zwilæania umoæliwiajåca 

doskonałe odwzorowanie szczegółów

• Kontrolowany proces wiåzania 

i rozszerzalnoπÊ cieplna zapewniajå 

precyzyjne dopasowanie

• Łatwe uwalnianie odlewu

• Dokładne odwzorowanie gwarantuje wierne 

odtworzenie powierzchni i precyzyjny odlew

StoSoWanie

Wysoka dokładnoπÊ dla stopów metali 

szlachetnych i półszlachetnych, nawet

w przypadku rozległych uzupełnieË.

Na æyczenie dostëpna specjalna instrukcja 

do stosowania przy nadbudowach implantów.

GC Fujivest® Super

opakoWania

GC Fujivest II

800016 6 kg proszek (100 x 60 g)

800019 6 kg proszek (67 x 90 g)

800017 6 kg proszek (40 x 150 g)

900665 8 kg powder (4 x 2 kg)

800018 900 ml płyn

800078 900 ml płyn zmniejszajåcy ekspansjë

opakoWania

GC Fujivest Super

800023 6 kg proszek (100 x 60 g)

800024 6 kg proszek (40 x 150 g)

800026 6 kg proszek (67 x 90 g)

800025 900 ml płyn

800029 900 ml płyn zwiëkszajåcy ekspansjë
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Bezgrafitowa fosforanowa masa 
osłaniajåca

Specjalnie opracowana by spełniÊ 
wszystkie wymagania stawiane masom 
osłaniajåcym do codziennych odlewów, 
szczególnie przydatna do stosowania
ze stopami dentystycznymi metali 
nieszlachetnych.

Fosforanowa masa osłaniajåca 
zawierajåca grafit

Uniwersalna, zawierajåca grafit masa 
osłaniajåca do konstrukcji koron
i mostów, odpowiednia do wszystkich 
stopów metali z wyjåtkiem stopów
na bazie palladu.

Wyπcielenie do pierπcieni 
odlewniczych

Wyπcielenie z bezazbestowej włókniny 
ceramicznej umoæliwiajåce całkowitå 
ekspansjë mas osłaniajåcych.

GC Stellavest®

GC Vest®-G

Casting Ring Liner

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Specjalna bezazbestowa włóknina 

ceramiczna

• Ulega biodegradacji

• Nie spala sië w wysokich temperaturach

• Warstwa gruboπci 1 mm ma doskonałe 

właπciwoπci buforujåce

• Dobra adaptacja do pierπcieni odlewniczych

• Precyzyjne odlewy, zapobiega 

powstawaniu pëkniëÊ

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Nie zawiera grafitu

• Metoda szybkiego wygrzewania

• Duæy zakres ekspansji (do 3%) do wszy- 

stkich rodzajów stopów, w tym Co-Cr

• Techniki pierπcieniowe i bezpierπcieniowe

• Wysoka precyzja odlewów o gładkich 

powierzchniach

• Bardzo wytrzymała, a jednoczeπnie łatwe 

uwalnianie z formy

• Ekonomiczna

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zawiera grafit

• Do stopniowego wygrzewania

• Całkowita ekspansja do 3,26%

• Duæa płynnoπÊ umoæliwiajåca uzyskanie 

bardzo gładkich odlewów ze złota 

• Szczególnie zalecana do odlewów przy 

pracach kombinowanych i na teleskopach

• Całkowita ekspansja do 3,26%

• Łatwe uwalnianie z formy 

• Eliminuje etap lutowania w przypadku 

rozległych mostów

StoSoWanie

Przystosowana zarówno do szybkich jak

i stopniowych metod wygrzewania. 

Szczególnie zalecana do technik 

bezpierπcieniowych z szybkå procedurå 

wygrzewania.

StoSoWanie

Specjalnie dostosowana do systemu

stopniowego wygrzewania.

opakoWania

Casting Ring Liner

900617 20 m rolka

opakoWania

GC Stellavest

900667 6 kg proszek (150 x 40 g)

900666 8 kg proszek (4 x 2 kg)

800043 900 ml płyn

opakoWania

GC Vest-G

800030 6 kg proszek (100 x 60 g)

800032 6 kg proszek (40 x 150 g)

800031 900 ml płyn

Technika Dent yst yczna



7878

2 0 1 3 - 2 0 1 4

78

Bezgrafitowa fosforanowa masa 
osłaniajåca do ceramiki 
prasowanej

Masa osłaniajåca specjalnie dostosowana 
do róænych technik ceramiki tłoczonej 
oferowanych w ramach systemów
GC Initial PC i GC Initial IQ.

Masa ogniotrwała na modele 
kikutów

Fosforanowa ogniotrwała masa
na modele kikutów do uzupełnieË 
pełnoceramicznych, takich jak licówki, 
wkłady i nakłady.

Masa ogniotrwała na modele 
kikutów

Fosforanowa ogniotrwała masa na 
modele kikutów do bezpoπredniego 
nakładania warstwowego ceramiki przy 
wykonywaniu wkładów, nakładów, koron 
i licówek.

GC MultiPressVest®

GC Cosmotech VEST

GC G-Cera ORBIT VEST

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• MoæliwoπÊ sterowania ekspansjå poprzez 

mieszanie 2 proszków

• Dobra zwilæalnoπÊ

• Wysoka stabilnoπÊ

• Gładka powierzchnia i łatwe usuwanie

• Moæliwe powtórne cykle wypalania

• Nadaje sië do niemal wszystkich 

materiałów ceramicznych zapewniajåc 

precyzyjne rezultaty wypalania

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Drobnoziarnista fosforanowa masa 

osłaniajåca zapewnia tłoczenie gładkich 

i szczegółowych elementów

• Konsystencja kremu gwarantuje łatwe 

i dokładne zatapianie

• Wysoka stabilnoπÊ termiczna sprawia, æe 

nadaje sië zarówno do techniki szybkiego 

jak i tradycyjnego stopniowego wygrzewania

• Drobnoziarnista fosforanowa masa 

osłaniajåca zapewniajåca tłoczenie gładkich 

i szczegółowych elementów 

Specjalnie opracowana do róænych 

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Współczynnik ekspansji specjalnie 

dostosowany do ceramiki

• Doskonałe dopasowanie do wszystkich 

uzupełnieË ceramicznych

• Gładka powierzchnia

 

• Doskonała twardoπÊ i wytrzymałoπÊ 

brzeæna zapobiegajåca pëkniëciom

• Precyzyjne rezultaty wypalania równieæ 

przy wielokrotnym wypalaniu

• Łatwe uwalnianie z formy

opakoWania

GC G-Cera ORBIT VEST

800035 Do koron/licówek, 990 g proszek (30 x 33)

800036 Do wkładów, 990 g proszek (30 x 33)

800037 900 ml płyn

opakoWania

GC Cosmotech VEST

001147 990 g proszek (30 x 33 g)

001150 200 ml płyn

opakoWania

GC MultiPressVest

800243 6 kg proszek (100 x 60 g)

800244 900 ml płyn

technik ceramiki prasowanej, takich jak:

• Ceramika tłoczona na metalu z GC Initial 

IQ-Press-over-Metal

• Ceramika tłoczona na cyrkonie z GC Initial 

IQ-Press-over-Zircon
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Kompletny system ceramik do kaædego wskazania

Po 10 latach od wprowadzenia na rynek, asortyment ceramik GC Initial chyba słusznie moæe byÊ nazywany jednym z najbardziej 
wszechstronnych systemów, odpowiednim do wszystkich rodzajów podbudów stosowanych w nowoczesnych laboratoriach 
dentystycznych. Z GC Initial kaædy technik dentystyczny jest w stanie znaleÊ rozwiåzanie dla kaædego estetycznego wyzwania, 
niezaleænie od rodzaju podbudowy, procedury warstwowania lub aspektu ekonomicznego. 

GC Initial

GC INITIAL MC 
NA PODBUDOWY ZE STOPóW METALI 
Ceramika do stopów metali o normalnym 

współczynniku rozszerzalnoπci cieplnej 
(WRC) niezaleænie od tego czy zawierajå 

srebro, wysokå lub zredukowanå zawartoπÊ 
złota lub palladu. Równieæ do stopów metali 

nieszlachetnych i czapeczek powstałych
w procesie elektroformowania. W technice 

spiekania stosowana do wytwarzania 
wkładów i nakładów koronowych oraz 

licówek na modelach z mas ogniotrwałych.

GC INITIAL LF 
DO TECHNIK NISKOTOPLIWYCH 
Ceramika syntetyczna do wypalania
w niskiej temperaturze na stopach

o współczynniku rozszerzalnoπci cieplnej 
(WRC) kompatybilnym z tym, dla GC Initial 

MC. Stosowana do korekty uzupełnieË
z GC Initial MC lub jako materiał do 
nakładania warstwowego na korony

tłoczone z GC Initial PC.

GC INITIAL TI 
NA PODBUDOWY Z TYTANU 

Ceramika do tworzenia uzupełnieË
o wysokiej estetyce i biokompatybilnoπci. 

Do zwiëkszenia siły wiåzania ceramiki
z podbudowå naleæy zastosowaÊ

GC Initial Titanium Bonder.

GC INITIAL AL 
NA PODBUDOWY Z TLENKU GLINU 
Ceramika o naturalnych właπciwoπciach 

kolorystycznych optymalnych do stosowania 
na podbudowach z tlenku glinu. Umoæliwia 
idealnå i jednolitå odbudowë warstwowå 

ostatecznego uzupełnienia.

GC INITIAL ZR-FS 
NA PODBUDOWY Z TLENKU CYRKONU 

Ceramika do stosowania na wysoko 
wytrzymałych podbudowach z tlenku 

cyrkonu, idealnych do wytwarzania 
delikatnych konstrukcji, takich jak mosty. 

GC INITIAL PC
DO TECHNIK TŁOCZENIA 

Ceramika do tłoczenia niezaleænie od tego, 
czy preferowane jest nakładanie warstwowe 

czy barwienie. Do warstwowania uæyÊ
GC Initial LF.

GC INITIAL IQ
Ceramika oparta na systemie One body 

lub tłoczona, która umoæliwia pełnå 
koncentracjë na funkcji i formie. Estetykë 
nadaje sië w koËcowym etapie za pomocå 

past glazury Lustre Pastes NF z efektem 3D.
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zoptymalizowane właπciwoπci skurczu 

i dobra polerowalnoπÊ

• Doskonałe dopasowanie do wszystkich 

konwencjonalnych stopów

• GC Initial MC jest wypalana poniæej 930°C 

• Masy do efektów specjalnych do róænych 

technik barwienia i nakładania 

warstwowego

• Opakery dostëpne jako proszek lub 

w postaci pasty

• Doskonale dobrane komponenty wraz 

z odcieniami rozjaπniajåcymi i dziåsłowymi

• Miëdzysystemowa logika materiałów 

i dopasowywania koloru

• Prosta technika pracy i krótki etap wdraæania

• Szybkie rezultaty w zakresie estetyki 

i ekonomii

UWaga

Wiëcej informacji dotyczåcych zawartoπci 

zestawów oraz opakowaË uzupełniajåcych 

moæna znaleÊ w odrëbnych ulotkach lub 

wykazie produktów na stronie:

http://www.gceurope.com

Fundamentalny system metal-ceramika 

System ceramiczny GC Initial MC otwiera nowe perspektywy dla wskazaË do metal-ceramiki. IloπÊ zawartego w tej ceramice skalenia
i doskonałe właπciwoπci optyczne uwalniajå niezwykle wysoki estetyczny potencjał niezaleænie od metod pracy − prostych i szybkich technik 
warstwowania standardowego lub odpowiadajåcych naturze i spełniajåcych najwyæsze wymogi estetyki technik warstwowania 
anatomicznego. Współczynnik rozszerzalnoπci cieplnej (WRC) jest dostosowany do wszystkich typów konwencjonalnych stopów, 
niezaleænie od tego, czy zawierajå srebro, majå zredukowanå zawartoπÊ złota lub så na bazie palladu. Nawet korony ze stopów metali 
nieszlachetnych i galwaniczne mogå byÊ bez problemu uæyte do licowania tå ceramikå. Z GC Initial MC nie trzeba martwiÊ sië podczas 
procesu wypalania o skurcz nawet w przypadku stopów z wysokå zawartoπciå złota.

GC Initial MC

opakoWania

GC Initial MC

877001 Basic Set z opakerem w paπcie

877045 Basic Set z opakerem w proszku

877002 Basic Plus Set z opakerem w paπcie

877046 Basic Plus Set z opakerem w proszku

877003 Advanced Set

877035 Entrance Kit (opaker w paπcie)

877048 Entrance Kit (opaker w proszku)

877004 Paste Opaque Set

877065 Bleach Set

877071 Gum Shades Set z opakerem w paπcie

877070 Gum Shades Set z opakerem w proszku

GC Initial Stain Set

877016 Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC
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NowoπÊ w portfolio GC Initial 

Linia GC Initial MC Classic reprezentuje 
w portfolio Initial MC grupë produktów 
specjalnie dostosowanych do 3-warstwo-
wej techniki nakładania, za pomocå których 
moæna w sposób efektywny i ekonomiczny 
doskonale odtworzyÊ znane kolory Vita. 
Odpowiadajåce im nowe opakery w paπcie 
zostały optymalnie dopasowane do tego 
systemu. Dziëki wyæszemu nasyceniu koloru 
(chroma) zapewniajå one idealnå bazë, 
zwłaszcza na stopach metali nieszlachetnych.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Estetyczne rezultaty w klasycznej technice 

3-warstwowej

• Łatwa i szybka procedura nakładania 

połåczona z krótkim etapem szkolenia 

umoæliwia ekonomicznå pracë 

• Dobra stabilnoπÊ, zredukowany skurcz 

• System modułowy: poczynajåc od techniki 

3-warstwowej ewoluuje stopniowo 

w kierunku indywidualnej techniki 

wielowarstwowej

• Moæe byÊ stosowana w połåczeniu z pastami 

glazury Lustre Pastes NF i wszystkimi 

innymi komponentami systemu Initial MC

GC Initial MC Classic Line

opakoWania

GC Initial MC Classic Line

877081

Initial MC Classic Line zestaw Work Set 1 
zawiera wszystkie niezbëdne materiały do 
techniki 3-warstwowej w najczëπciej uæywanych 
kolorach Vita: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, 
D3, BLD-2

877084

Initial MC Classic Line zestaw Work Set 2 
uzupełniajåcy zestaw Work Set 1 do tworzenia 
nastëpujåcych kolorów: A4, B1, B4, C1, C2, 
C4, D2, D4, BLD-1,3)

877082
Initial MC Classic Line zestaw Welcome Set 
zawiera wszystkie materiały do tworzenia 
koloru Vita A3 

877083 Initial MC opakery w paπcie zestaw CL Set

Aby umoæliwiÊ Ci osiåganie optymalnych 
rezultatów z naszå ceramikå, stworzyliπmy 
unikalne narzëdzie, które w prezentacji 3D 
prowadzi uæytkownika przez róæne etapy 
stosowania GC Initial. Przed rozpoczëciem 
moæesz wybraÊ z szerokiej gamy opcji:
•  preferowanå technikë warstwowå: 
    2-warstwowå, 3-warstwowå lub 4-warstwowå
•  preferowany system odcieni: 
    Vita Classical lub Vita 3D Master
•  preferowany proces wypalania: 
    jednoetapowy lub wieloetapowy
•  preferowany rodzaj opakera: 
    proszek lub pasta 
•  preferowany rodzaj stopu: szlachetny 
    lub nieszlachetny 
•  ….

Przewodnik warstwowania GC Initial popro-
wadzi Cië w łatwy do zrozumienia sposób, 
przez proces budowania róænych warstw 
uzupełnienia. W trakcie procedury Krok-
po-kroku uzupełnienie moæna w dowolnym 
momencie obróciÊ, aby uzyskaÊ lepszy obraz 
nakładania warstwowego róænych proszków. 
Dla optymalnej wizualizacji, obrazy mogå byÊ 

POPRAW SWOJE UMIEJÈTNO©CI MODELOWANIA WARSTWOWEGO KORZYSTAJÅC Z APLIKACJI GC INITIAL LAYERING GUIDES

zmieniane z widoku standardowego na widok 
przekroju lub widok konturu zëba. Ponadto 
znajdziesz tam instrukcje wypalania, odpo-
wiadajåcå jej tabelë kolorów i wiele innych 
funkcji, które w pracy z ceramikami Initial 
pomogå Ci uzyskaÊ maksymalny rezultat.
Przewodnik warstwowania dostëpny jest −
bezpłatnie − na iPhone i iPad poprzez Apple 
App Store.
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Zoptymalizowane właπciwoπci skurczu 

i dobra polerowalnoπÊ

• Masy do efektów specjalnych do róænych 

technik barwienia i nakładania warstwowego

• Doskonale dobrane komponenty wraz 

z odcieniami rozjaπniajåcymi

• Miëdzysystemowa logika materiałów 

i dopasowywania koloru

• Prosta technika pracy i krótki etap wdraæania

• Szybkie rezultaty w zakresie estetyki 

i ekonomii

GC Initial LF 

• Ceramika syntetyczna z temperaturå 

wypalania 770°C 

• Współczynnik rozszerzalnoπci cieplnej 

(WRC) 11.6x10-6 K-1 (25°-500°C) − 

odpowiedni dla stopów metali do ceramiki 

o standardowym CTE, dla stopów metali 

nieszlachetnych, stopów o wysokiej 

i zredukowanej zawartoπci złota, ale 

równieæ dla stopów galwanicznych lub na 

bazie palladu (o zawartoπci srebra <20%).

• Znakomita polerowalnoπÊ

• Doskonałe właπciwoπci ze wzglëdu na 

niskå kurczliwoπÊ

GC Initial Ti 

• Współczynnik rozszerzalnoπci cieplnej 

8.6x10-6 K-1 (25°-500°C) − dostosowany 

do materiałów na bazie tytanu

• Optymalna adhezja do konstrukcji z tytanu

• Temperatura wypalania 780°C

 

UWaga

Wiëcej informacji dotyczåcych zawartoπci 

zestawów oraz opakowaË uzupełniajåcych 

moæna znaleÊ w odrëbnych ulotkach lub 

wykazie produktów na stronie:

http://www.gceurope.com

opakoWania

GC Initial LF

877005 Basic Set

877006 Basic Plus Set

877007 Advanced Set

877036 Entrance Kit

877066 Bleach Set

GC Initial Ti

877013 Basic Set

877014 Basic Plus Set

877015 Advanced Set

877039 Entrance Kit

877069 Bleach Set

GC Initial Stain Set

877016 Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC

877017 Stain Set INvivo/INsitu AL , Zr, Ti

Specjalistyczny system ceramiki na metal

System ceramik GC Initial oferuje takæe moæliwoπci stosowania metal-ceramiki do specjalnych wskazaË. Ceramika GC Initial LF została 
zaprojektowana do techniki niskotopliwej, natomiast GC Initial Ti wskazana jest zawsze w sytuacjach, w których stawiane så wysokie 
wymagania dotyczåce biozgodnoπci i oczekiwana jest doskonała estetyka. Poniewaæ så w pełni kompatybilne z innymi ceramikami
tej linii, korzyπci z tych specjalistycznych ceramik na podbudowy z metalu przekładajå sië na prostå obsługë, usystematyzowane
i nieskomplikowane komponenty i ulepszane w optymalnym procesie materiały − wszystko to, co w konsekwencji przyczynia sië
do niezmiennie wysokiej estetyki i optymalnego stosunku jakoπci do ceny.

GC Initial Ti i GC Initial LF
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opakoWania

GC Initial Ti Bonder

874027 Zestaw Intro (4 g proszek, 25 ml płyn)

874025 4 g proszek

874026 25 ml płyn

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Gotowa do uæycia pasta

• Czerwony kolor umoæliwia optymalne 

nakładanie na model ogniotrwały przed 

wypalaniem

• Doskonałe dopasowanie do GC Initial MC 

i GC Initial LF

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwe nakładanie i krótkie etapy pracy

• Łatwe mieszanie (proszek i płyn)

• Nadaje sië do wszystkich metali tytanowych 

− bez wzglëdu na to czy så w postaci 

czystej czy stopu, odlewane lub frezowane

• Doskonała zgodnoπÊ miëdzy πrodkiem 

łåczåcym GC Initial Ti Bonder i ceramikå 

GC Initial Ti

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwe stosowanie

• Gotowa do uæycia pasta

• Neutralizuje róænice we współczynnikach 

rozszerzalnoπci pomiëdzy ceramikå GC 

Initial na metal i stopami dentystycznymi

• Poprawia i zapewnia wiåzanie chemiczne 

do róænych rodzajów stopów

• Umoæliwia szersze spektrum kompa-

tybilnoπci WRC − współczynnika 

rozszerzalnoπci cieplnej

opakoWania

GC Initial MC/LF Connector Paste

877030 6 g pasta

opakoWania

GC Initial INmetalbond

877050 8 g pasta (2 x 4 g pasta)

Ceramiczny πrodek łåczåcy
do szkieletów z tytanu

GC Initial Ti Bonder zapewnia optymalne 
połåczenie miëdzy konstrukcjå szkieletu 
z tytanu i porcelanå GC Initial Ti.

Warstwa buforowa pomiëdzy 
ceramikami GC Initial na metal
i stopami dentystycznymi 

Bonder słuæy jako warstwa poπrednia 
miëdzy stopem i ceramikå. Blokuje 
oksydacjë metali i kompensuje róænice 
we współczynniku rozszerzalnoπci.

Miałka pasta ceramiczna do 
stosowania w technice spiekania

GC Initial MC/LF Connector Paste 
stosuje sië jako warstwë poπredniå
na materiałach ogniotrwałych GC,
aby zapewniÊ idealne dopasowanie
i optymalny rezultat wypalania
w technice spiekania ceramiki.

GC Initial Ti Bonder

GC Initial INmetalbond

GC Initial Connector Paste
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Precyzyjnie dopasowane współczynniki 

rozszerzalnoπci cieplnej

• Wysoka zwilæalnoπÊ struktury szkieletu 

zapewnia pewne wiåzanie

• Zoptymalizowane właπciwoπci skurczu, 

wysoka stabilnoπÊ wypalania

• Masy do efektów specjalnych do róænych 

technik barwienia i nakładania warstwowego

• Wysoko fluorescencyjne masy zëbiny 

pierwotnej umoæliwiajåce optymalnie 

naturalne i kreatywne odtworzenie koloru

• Niezwykle wydajne i ekonomiczne 

rozwiåzania

• Miëdzysystemowa logika materiałów 

i dopasowywania koloru

• ŁatwoπÊ stosowania i krótki etap wdraæania

• Szybkie, estetyczne i ekonomicznie 

rezultaty  

UWaga

GC Zr Light Reflective Liners så gotowymi 

do uæycia podkładami przeznaczonymi do 

niezawodnego maskowania odcienia 

zabarwionych w róæny sposób podbudów

z cyrkonu przy jednoczesnym zachowaniu 

istotnych dla estetyki efektów πwietlnych. 

Po przygotowaniu w ten sposób podbudowy, 

zastosowanie standardowej techniki 

nakładania warstw prowadzi do uzyskania 

doskonałego rezultatu kolorystycznego. 

Wiëcej informacji dotyczåcych zawartoπci 

zestawów oraz opakowaË uzupełniajåcych 

moæna znaleÊ w odrëbnych ulotkach lub 

wykazie produktów na stronie:

http://www.gceurope.com

GC Initial Zr-FS / GC Initial AL

System pełnoceramiczny do wielu wskazaË

System ceramik GC Initial otwiera nowe horyzonty z licznymi moæliwoπciami dla pełnej ceramiki. Niezaleænie od tego czy så to prace 
z klasycznym tlenkiem glinu czy zgodnie z nowym trendem na podbudowie z cyrkonu, GC Initial zawsze oferuje optymalne, niezawodne 
i ekonomiczne rozwiåzania. GC Initial wyznacza nowe standardy dla uzupełnieË pełnoceramicznych przyszłoπci. 

opakoWania

GC Initial AL

877008 Basic Set

877009 Advanced Set

877037 Entrance Kit

877067 Bleach Set

GC Initial Zr-FS

877010 Basic Set

877011 Advanced Set

877038 Entrance Kit

877068 Bleach Set

877072 Gum Shades Set Paste Opaque

GC Initial Stain Set

877017 Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Wszystkie komponenty majå precyzyjnie 

dopasowane współczynniki rozsze-

rzalnoπci cieplnej 

• Wysoka zwilæalnoπÊ struktury szkieletu 

zapewnia pewne wiåzanie

• Zoptymalizowane właπciwoπci skurczu, 

wysoka stabilnoπÊ wypalania

• GC Initial PC i GC Initial LF zapewniajå 

kompletny system pełnoceramiczny

• Masy do efektów specjalnych do róænych 

technik barwienia i nakładania warstwo-

wego

• Miëdzysystemowa logika dla wszystkich 

materiałów i dopasowywania koloru

• Nieskomplikowana i identyczna koncepcja 

dla kaædego zestawu komponentów

• Prosta technika pracy i krótki etap wdraæania

• Wysoko wydajny i ekonomiczny system

UWaga

Wiëcej informacji dotyczåcych zawartoπci 

zestawów oraz opakowaË uzupełniajåcych 

moæna znaleÊ w odrëbnych ulotkach lub 

wykazie produktów na stronie:

http://www.gceurope.com 

Wiëcej szczegółów na temat

GC MultiPressVest, patrz strona 78.

System ceramiki prasowanej do wielu wskazaË

Równieæ w przypadku stosowania techniki tłoczenia, system ceramik GC Initial łåczy ekonomië z estetykå. Idealnie dobrane komponenty 
o szerokim zastosowaniu umoæliwiajå bardzo wydajnå i efektywnå pod wzglëdem kosztów pracë. GC Initial LF jest nie tylko samodzielnym 
produktem, ale równieæ bez æadnego problemu moæe byÊ uæyta do wykaËczania powierzchni lub razem z GC Initial PC, wariantem 
ceramiki tłoczonej, tworzy kompletny system pełnoceramiczny. GC Initial jest uniwersalnym, prostym, estetycznym, ekonomicznym
i niezawodnym systemem. 

GC Initial PC / GC Initial LF

opakoWania

GC Initial PC

877018 Starter Package

GC Initial LF

877005 Basic Set

877006 Basic Plus Set

877007 Advanced Set

877036 Entrance Kit

877066 Bleach Set

GC Initial Stain Set

877016 Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

GC Initial Gum Shades

• PiëÊ odcieni odzwierciedlajåcych 

naturalny wyglåd dziåseł

• Specjalnie dostosowane do wskazaË 

w obszarach konstrukcji do nadbudowy 

implantów, koron i mostów

• Do obszarów tkanki miëkkiej wykonanych 

z ceramiki, które wymagajå indywidualnej 

charakteryzacji, aby odtworzyÊ naturalne 

przejπcie od brzegu korony do dziåsła

• Poszczególne etapy, w zaleænoπci od 

wskazania i indywidualnych preferencji 

moæna łatwo podzieliÊ pomiëdzy róæne 

fazy wypalania

GC Initial Bleach Shades

• Dopełnienie do piëciu systemów ceramiki 

GC Initial

• Doskonała estetyka dziëki opalescencji 

oddajåcej naturalnå dynamikë πwiatła

• Specjalne odcienie wykraczajåce poza 

tradycyjnå paletë kolorów 

• Róæne komponenty mogå byÊ do siebie 

dodawane w celu tworzenia coraz bardziej 

estetycznych uzupełnieË

Kompletny system ceramiczny do kaædego wskazania

„Nie ma białej estetyki bez estetyki czerwonej”. Aby uzupełnienia obszaru dziåsłowego wykonywane z ceramiki GC Initial były jeszcze 
bardziej estetyczne i bardziej naturalne, dodanie zestawów odcieni dziåsłowych GC Initial MC i GC Initial Zr-FS sprosta wszystkim 
wymaganiom najbardziej estetycznej reprodukcji dziåsła. Aby rozszerzyÊ ten zharmonizowany system odcieni zgodnie z trendem do 
bardzo jasnych kolorów zëbów, GC oferuje GC Initial Bleach Shades, unikalny zestaw odcieni do zëbów wybielanych, który umoæliwi 
odtworzenie nawet najjaπniejszych kolorów zëbów niezaleænie od systemu ceramicznego uæytego do odbudowy.

GC Initial Gum i Bleach Shades

opakoWania

GC Initial Gum shades

877070 GC Initial MC, Gum Shade Set  
(opaker w proszku)

877071 GC Initial MC, Gum Shade Set  
(opaker w paπcie)

877072 GC Initial Zr-Fs, Gum Shade Set

GC Initial Bleach shades

877065 GC Initial MC, Bleach Set

877066 GC Initial LF, Bleach Set

877069 GC Initial Ti, Bleach Set

877068 GC Initial Zr-Fs, Bleach Set

877067 GC Initial AL, Bleach Set
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GC Initial IQ - GC Lustre Pastes NF

3-wymiarowe farby ceramiczne

GC Initial IQ Lustre Pastes NF så 3-wymiarowymi farbami ceramicznymi opracowanymi do nadawania głëbi koloru i przeziernoπci 
naturalnych zëbów systemom GC initial IQ Press i Layering, ale takæe wszystkim innym ceramikom z palety GC Initial. Glazury
GC Lustre Pastes NF − „Nowej Formuły” så dostëpne w gotowych do uæycia słoikach i majå uniwersalne zastosowanie, gdyæ så 
odpowiednie zarówno do ceramik o „niskim” jak i „wysokim” współczynniku rozszerzalnoπci cieplnej. GC Lustre Pastes NF zawierajå 
bardzo drobne czåsteczki ceramiczne i mogå byÊ stosowane w grubszej warstwie, dziëki czemu wykazujå niezrównanå witalnoπÊ
i nadajå odbudowom naturalny połysk.

opakoWania

GC Initial IQ, Lustre Pastes NF

877078

GC Initial IQ, GC Lustre Pastes NF zestaw 
(odcienie: 1 x Neutralny, 1 x Value, 4 x Body,
8 x do efektów w szkliwie, płyn rozcieËczajåcy, 
płyn odπwieæajåcy, 1 płytka do mieszania,
2 pëdzelki, instrukcja obrazkowa)

Uzupełnienia

876401 OdcieË Neutralny, 4 g

876402 OdcieË Body A, 4 g

876403 OdcieË Body B, 4 g

876404 OdcieË Body C, 4 g

876405 OdcieË Body D, 4 g

876406 OdcieË do efektów w szkliwie Waniliowy, 4 g

876407 OdcieË do efektów w szkliwie Biały, 4 g

876408 OdcieË do efektów w szkliwie Jasnoszary, 4 g

876409 OdcieË do efektów w szkliwie Ciemnoszary, 4 g

876410 OdcieË do efektów w szkliwie Jasnoniebieski, 4 g

876411 OdcieË do efektów w szkliwie Ciemnoniebieski, 4 g

876412 OdcieË do efektów w szkliwie na brzegu 
siecznym INcisio, 4 g

876413 OdcieË do efektów w szkliwie Oliwkowy, 4 g

876414 OdcieË do efektów w szkliwie Value, 4 g

876220 Płyn rozcieËczajåcy, 8 ml

876400 Płyn odπwieæajåcy, 8 ml

GC Initial IQ Lustre Pastes NF akcesoria, 1 szt.

877051 Pëdzelek 00

877052 Pëdzelek 2

877053 Płytka do mieszania 

877054 Pokrywa z tworzywa

877055 Skrzynka z aluminium

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Tylko jeden zestaw kompatybilny z całym 

asortymentem ceramiki GC Initial (zakres 

współczynnika rozszerzalnoπci cieplnej 

pomiëdzy 6,9 i 13,3)

• Dostëpne w postaci gotowej do uæycia, 

w słoikach umoæliwiajåcych bardziej 

porëczne stosowanie

• Płyny do rozcieËczania i odπwieæania, aby 

do koËca aplikacji utrzymaÊ optymalnå 

konsystencjë 

• Udoskonalone pasty o lepszych 

właπciwoπciach tiksotropii zapewniajåcej 

łatwe i precyzyjne nakładanie 

StoSoWanie

Oprócz zastosowania do systemów GC Initial 

IQ, pasty glazury GC Lustre Pastes NF 

stanowiå równieæ nowoczesnå alternatywë 

tradycyjnych technik podbarwiania

i glazurowania a takæe korekt koloru i struktury 

powierzchni dla wszystkich koron i mostów

z ceramiki GC Initial.
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• System Layering-over-Metal jest 

kompatybilny ze standardowymi stopami 

metali do porcelany 

• System Layering-over-Zircon jest 

kompatybilny ze wszystkimi technologiami 

na bazie cyrkonu

• Modelowanie warstwowe przy uæyciu tylko 

jednego proszku pozwala na skupienie 

pełnej uwagi na kształcie i funkcji korony

• Szybkie odtwarzanie standardowych 

kolorów Vita® metodå „malowania według 

liczb” przy uæyciu GC Lustre Pastes NF 

• Nie wymaga dodatkowych inwestycji

• Idealny moduł startowy do wprowadzenia 

ceramiki linii GC Initial

GC Zr Light Reflective Liners
Te gotowe do uæycia podkłady przeznaczone 

så do niezawodnego maskowania odcienia 

zabarwionych w róæny sposób podbudów

z cyrkonu przy jednoczesnym zachowaniu 

istotnych dla estetyki efektów πwietlnych.

Po przygotowaniu w ten sposób podbudowy, 

zastosowanie standardowej techniki 

nakładania warstw prowadzi do uzyskania 

doskonałego rezultatu kolorystycznego.

GC Zr Light Reflective Liners så czëπciå 

systemu warstwowania − Layering, ale mogå 

byÊ równieæ uæywane z konwencjonalnå 

ceramikå do cyrkonu przy zastosowaniu 

techniki wielowarstwowej (np. z GC Initial 

Zr-FS) w celu zapewnienia tego samego 

bardzo korzystnego dla podbudowy efektu 

kondycjonowania. 

Layering-over-Metal i Layering-over-Zircon

Dziëki opracowaniu koncepcji nakładania warstwowego GC Initial IQ Layering, GC moæe zaoferowaÊ kompaktowy zestaw ceramik
do szybkiego i łatwego odtwarzania standardowych odcieni Vita®. System ten pozwala technikom skoncentrowaÊ sië na poczåtku na 
nadaniu odbudowie anatomicznego kształtu a na tworzeniu efektu witalnoπci i naturalnego wyglådu za pomocå GC Initial IQ Lustre 
Pasty NF w koËcowym etapie. Koncepcja GC Initial IQ oznacza powtarzalnoπÊ i niezmiennie wysokå jakoπÊ i estetykë przy uæyciu 
mniejszej iloπci materiałów.

GC Initial IQ - Layering − Koncepcja warstwowania

opakoWania

GC Initial IQ Layering-over-Metal (L-O-M)

877077

Zestaw Layering-Over-Metal
ZawartoπÊ: GC Initial IQ L-O-M Set (5 x MC/
opaker w paπcie 3 g (A2, A3, B2, C2, D2),
4 x IQ/ L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), płyn
do modelowania, płytka szklana, pëdzelek, 
instrukcja techniczna)

GC Initial IQ Layering-over-Zircon (L-O-Z)

877079

Zestaw Layering-Over-Zircon 
ZawartoπÊ: GC Initial IQ L-O-Z (7 x Light 
Reflective Liners 3 g (1-6, BL), rozcieËczalnik 
do linerów, 5 x IQ/ L-O-Z Body 50 g (A, B, C, 
D, BL), płyn do modelowania, płytka szklana, 
pëdzelek, instrukcja techniczna)

877080

Zestaw Initial Zr, Light Reflective Liner
(7 x Light Reflective Liners 3 g (1-6, BL), 
rozcieËczalnik do linerów), instrukcja 
techniczna
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• System Press-over-Metal jest kompatybilny 

ze standardowymi stopami metali do 

porcelany (zakres współczynnika 

rozszerzalnoπci cieplnej od 13,8 do 14,9)

• System Press-over-Zircon jest kompatybilny 

ze wszystkimi podbudowami na bazie 

cyrkonu i wykonanymi w technologii 

CAD/CAM

• Zëby boczne i przednie mogå byÊ 

wykonane bez stosowania pracochłonnej 

techniki warstwowania. 

• Szybkie odtwarzanie standardowych 

kolorów Vita®

Press-over-Metal i Press-over-Zircon

Systemy GC Initial IQ Press-over-Metal − wtłaczania na metal i Press-over-Zircon − wtłaczania na cyrkon så prasowanymi ceramikami 
na bazie skalenia, które wyróæniajå sië niezwykle naturalnå estetykå. Barwione wstëpnie bloczki w połåczeniu z GC Initial IQ Lustre Pastes 
NF zwiëkszajå wewnëtrznå dynamikë πwiatła i opalescencjë, co zapewnia wyjåtkowå witalnoπÊ i naturalny połysk. Jest to kompaktowy, 
przyjazny w uæyciu system, odpowiedni dla wszystkich techników dentystycznych.

GC Initial IQ - Press − Koncepcja wtłaczania  

opakoWania

GC Initial IQ Press-Over-Metal (P-O-M)

877074

Zestaw Press-Over-Metal 
ZawartoπÊ: Fluo Crystals, bloczki IQ/Effect 
Ingots: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, 
C2-M, D2-M, bloczki IQ/ Effect Ingots Bleach: 
AO-M,BO-M, BOOM, IQ/proszek korekcyjny: 
A1-M, A2-M,B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, 
IQ/proszek korekcyjny Bleach: AO-M, BO-M, 
BOO-M, LF/płyn do modelowania, podstawka 
do systemu pierπcieni Medium, pierπcieË 
silikonowy, tłoki jednorazowe do bloczków 2 g

GC Initial IQ Press-Over-Zircon (P-O-Zr)

877075

Zestaw Press-Over-Zircon 
ZawartoπÊ: 4 x modyfikator do podbudowy 
(PFM-1,PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x bloczki 
Effect Press Ingots (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 
+ 3 x Bleach), 10 x proszek korekcyjny (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), płyn do 
modelowania, podstawka do systemu 
pierπcieni (200 g) + pierπcieË silikonowy,
10 x jednorazowe tłoki do 2 g bloczków
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Formuła mikroczåsteczkowej æywicy 

z ceramicznym wypełniaczem

• Wysoka wytrzymałoπÊ mechaniczna

• Doskonałe właπciwoπci fizyczne, takie jak 

gładkoπÊ powierzchni i odpornoπÊ na 

πcieranie

• Biokompatybilny i przyjazny dla zëbów 

przeciwstawnych

• Naturalny wyglåd dziëki odzwierciedlajåcym 

naturë odcieniom zëbów

• Łatwa, podobna do ceramiki technika 

odbudowy warstwowej

• Łatwe polerowanie

• Wskazania do bezpoπredniej naprawy 

w jamie ustnej

WSk a z ania

• Korony i mosty na podbudowie metalowej

• Bezmetalowe korony i mosty

• Licówki

opakoWania

GC GRADIA

001419

Zestaw Master zawierajåcy wszystkie pasty 
do odtworzenia 10 odcieni Vita: A1, A2, A3, 
A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3 (łåcznie 57 
strzykawek) i akcesoria

001517
Zestaw Standard zawierajåcy wszystkie pasty 
do odtworzenia 6 odcieni Vita: A2, A3, A3.5, 
B2, B3, C2 (łåcznie 26 strzykawek) i akcesoria

Uzupełnienia Kaæda z 57 strzykawek dostëpna pojedynczo

GC GRADIA Bleach Shades

Uzupełnienia
Asortyment strzykawek dostëpny jako 
pojedyncze uzupełnienia do realizacji odcieni 
AO, BO  

GC GRADIA Intensive Colours

001529 Zestaw kolorów intensywnych (11 odcieni); 
Kaædy z 11 kolorów dostëpny pojedynczo

GC Retention Beads II

000512 Zestaw (1 opakowanie perełek retencyjnych II 
15 g + πrodek adhezyjny 10 ml) 

• Wkłady/nakłady koronowe

• Nadbudowy implantów

• Protezy czëπciowe

StoSoWanie

Tekstura nieklejåcych sië past uæywanych

w systemie GC GRADIA umoæliwia łatwe

i kontrolowane rozprowadzanie materiału na 

wszystkich powierzchniach oraz w przypadku 

precyzyjnych prac, takich jak korony jacketowe 

i odbudowy brzegów siecznych. Tłok strzy- 

kawki GC GRADIA moæe byÊ ponownie uæyty 

do nowego opakowania pasty − zmniejsza 

to iloπÊ odpadów, a specjalny mechanizm 

otwierania ułatwia dozowanie pasty.

UWaga

Wiëcej informacji dotyczåcych składu 

zestawów oraz uzupełnieË moæna znaleÊ 

w odrëbnych ulotkach lub wykazie produktów 

na stronie: http://www.gceurope.com

Pełna harmonia estetyki

GC GRADIA reprezentuje sprawdzonå koncepcjë niezmiernie wytrzymałego mikro-hybrydowego systemu kompozytowego z klinicznie 
potwierdzonå trwałoπciå, naturalnå opalescencjå i doskonałå naturalnå estetykå. Odcienie GC GRADIA do zëbów wybielonych 
spełniajå zapotrzebowanie na atrakcyjne pod wzglëdem kosmetycznym uzupełnienia.

GC GRADIA®
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©wiatłoutwardzalny system 
odcieni dziåsłowych

System odcieni dziåsłowych GC GRADIA 
został opracowany, aby zapewniÊ 
uzyskanie efektu podobnego do 
naturalnego dziåsła. Przy uæyciu tego 
πwiatłoutwardzalnego kompozytu tkanki 
dziåsłowe moæna odtworzyÊ zarówno 
technikå uproszczonå, jak i bardziej 
pracochłonnå − wielowarstwowå.

GC GRADIA gum shades

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Nieograniczone moæliwoπci reprodukcji 

tkanki dziåsłowej

• Doskonałe właπciwoπci mechaniczne 

i fizyczne mikroczåsteczkowego kompozytu

• ŁatwoπÊ polerowania i oczyszczania

• Równieæ do stosowania w połåczeniu 

z ceramikå

WSk a z ania

Odtwarzanie dziåsła do nadbudów 

implantów, koron i mostów oraz do 

indywidualnej charakteryzacji protez 

całkowitych i czëπciowych. 

Nanoczåsteczkowa πwiatłoutwar-
dzalna powłoka ochronna

©rodek do powlekania, który upraszcza 
proces ostatecznego opracowania 
zapewniajåc estetycznå powierzchnië
z naturalnym połyskiem na zëbach 
sztucznych, protezach ruchomych oraz 
koronach tymczasowych. GC Optiglaze 
jest optymalnym rozwiåzaniem do 
obszarów o utrudnionym dostëpie do 
polerowania, takich jak bruzdy zëbów 
bocznych lub przestrzenie miëdzyzëbowe 
poπrednich uzupełnieË kompozytowych. 

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Technologia pojedynczo rozproszonych 

czåsteczek nanowypełniacza

• ŁatwoπÊ uæycia i oszczëdnoπÊ czasu

• Bardzo cienka powłoka (25-50 μm) 

bez wpływu na kolor uzupełnienia

• Wysoka odpornoπÊ na πcieranie 

i przebarwienia

• Wyjåtkowa trwałoπÊ zapewniajåca długo 

utrzymujåcy sië połysk

StoSoWanie

NanieπÊ na powierzchnië za pomocå 

pëdzelka i utwardzaÊ πwiatłem przez 3 min

w urzådzeniu GC Labolight LV-III. 

W przypadku bezpoπredniej aplikacji w jamie 

ustnej GC zaleca stosowanie GC G-Coat PLUS.

GC Optiglaze

opakoWania

GC GRADIA gum shades

001889 
Zestaw Starter: 7 odcieni dziåsłowych
(2 opakery, 4 body, 1 przeπwiecajåcy), 
akcesoria

opakoWania

GC Optiglaze

004838 15 ml butelka
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opakoWania

GC Stick

900839 4 x 15 cm uzupełnienie

GC StickNET

900840 3 x 30 cm2 uzupełnienie

Akcesoria

900842 StickRESIN, 5 ml butelka πrodek adhezyjny

900843 StickREFIX L, 3 + 3 instrumenty silikonowe

900825 StickSTEPPER, 1 instrument rëczny

900826 StickCARRIER, 1 instrument rëczny

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Dobre rozwiåzanie do szerokiego zakresu 

wskazaË

• Kompatybilne z wiëkszoπciå kompozytów 

i akryli

• Unikalny opatentowany system łåczenia

• Niskie koszty inwestycyjne na poczåtek

• Prosty i oszczëdzajåcy czas sposób 

wykonania

• Równie wytrzymałe jak metal

• Bez metalu i estetyczne

• Łatwe w naprawie

• Obszerna baza badaË naukowych

WSk a z ania

GC Stick szczególnie rekomendowane do 

protez

• Nowych czëπciowych i całkowitych protez 

ruchomych

• Napraw protez 

A takæe do

• Mostów adhezyjnych

• Mostów na wkładach i nakładach 

koronowych

• Mostów opartych na implantach

• Mostów hybrydowych

• Mostów tymczasowych  

GC StickNET szczególnie rekomendowane 

do wzmocnienia koron i cienkich miejsc

w protezach ruchomych.

A takæe do

•  Endo koron 

•  Licówek

•  Obszarów klamrowych w protezach 

    ruchomych 

Wzmocnienia z włókien szklanych do kompozytów i akryli

GC Stick i GC StickNET zapewniajå trwałe, estetyczne i opłacalne rozwiåzanie do wzmacniania kompozytów i akryli. Wykonane
så z silanizowanych włókien szklanych typu E osadzonych w matrycy polimerowej. Wzmocnienia mogå byÊ stosowane z æywicami
i kompozytami πwiatło i chemoutwardzalnymi oraz o podwójnym sposobie wiåzania, a takæe z akrylami typu proszek − płyn. 
Jednokierunkowa wiåzka włókna GC Stick zwiëksza wytrzymałoπÊ i sztywnoπÊ materiału w kierunku włókien. Siatka włókna
GC StickNET zwiëksza siłë i wytrzymałoπÊ materiału w dwóch kierunkach.

GC Stick i StickNET
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Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwa aplikacja z uæyciem pëdzelka

• Proste i szybkie stosowanie

• Pewne łåczenie

StoSoWanie

GC Ceramic Primer i GC Composite Primer 

zapewniajå skuteczne łåczenie kompozytu 

GC GRADIA i odcieni dziåsłowych GC GRADIA 

gum shades z uzupełnieniami ceramicznymi. 

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Prosta i szybka procedura nakładania 

za pomocå pëdzelka

• Nie wymaga specjalnego sprzëtu

• Odporny na wilgoÊ, zapewnia niezawodnå 

adhezjë

• Moæe byÊ stosowany ze wszystkimi  

 

dentystycznymi stopami

StoSoWanie

W przypadku napraw w jamie ustnej 

załoæenie koferdamu gwarantuje uzyskanie 

pewnego połåczenia.

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Łatwa aplikacja z uæyciem pëdzelka

• Proste i szybkie stosowanie

• Odbudowa warstwy inhibicji tlenowej

• Pewne łåczenie kompozytu

StoSoWanie

GC Composite Primer stosuje sië równieæ do 

uzyskania pewnego połåczenia w przypadku 

indywidualnej charakteryzacji sztucznych 

zëbów oraz płyt protez akrylowych przy 

uæyciu kompozytu GC GRADIA i odcieni 

dziåsłowych GC GRADIA gum shades.

©rodek adhezyjny do łåczenia 
akryli dentystycznych
i kompozytów z metalem

Pewne, szczelne i trwałe połåczenie 
pomiëdzy kompozytami i roænymi 
stopami metali.

©rodek adhezyjny do łåczenia 
kompozytu z kompozytem

Przywraca warstwë inhibicji tlenowej 
niezbëdnå do skutecznego połåczenia 
kompozytu z kompozytem.

©rodek adhezyjny do łåczenia 
kompozytu z ceramikå

Bezpieczne łåczenie æywic laboratoryjnych, 
kompozytów i akryli z powierzchniami 
ceramiki.

GC Metal Primer II

GC Composite Primer

GC Ceramic Primer
opakoWania

GC Ceramic Primer

004846 Zestaw 1-1: płyn A 2 ml, płyn B 2 ml

opakoWania

GC Metal Primer II

003461 5 ml płyn i 1 pëdzelek

opakoWania

GC Composite Primer

004865 3 ml płyn

W gabinecie dentystycznym stosowane

så do trwałego połåczenia uzupełnieË 

ceramicznych z tkankami zëba przy uæyciu 

adhezyjnego cementu kompozytowego.
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Do pewnej polimeryzacji 
wstëpnej

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Specjalnie skonstruowana do bezpiecznej 

polimeryzacji wstëpnej GC GRADIA

• Łatwa w obsłudze ergonomiczna 

konstrukcja

• Automatyczny czas wstëpnej 

polimeryzacji ustawiony na 10 sekund

• Zintegrowane chłodzenie

• Dane techniczne: 

zasilanie AC 220/230 V 50/60 Hz

GC Steplight SL-I

Wł aπc iWoπc i i  kor z yπc i

• Doskonałe parametry utwardzania πwiatłem 

gwarantujå bezpiecznå polimeryzacjë 

łåcznie z warstwami opakerowymi

• Zintegrowany wentylator zapewnia 

optymalnå kontrolë temperatury podczas 

polimeryzacji

• Doskonałe właπciwoπci uæytkowe

• Pojemna komora polimeryzacyjna 

dostosowana do uzupełnieË wszystkich 

rozmiarów

• Kompaktowa konstrukcja

• Dane techniczne: 

zasilanie AC 220/230 V 50/60 Hz

GC Labolight LV-III Do skutecznej polimeryzacji 
koËcowej

opakoWania

GC Labolight LV-III

001553
GC Labolight LV-III z wyposaæeniem (2 talerze 
obrotowe, 2 podstawki z 8 sztyftami, 3 lampy 
fluorescencyjne)

001193 Zapasowa lampa fluorescencyjna do
GC Labolight LV-II/LV-III, 1 szt.

opakoWania

GC Steplight SL-I

001537 GC Steplight SL-I

001557 Zapasowa æarówka halogenowa, 1 szt.

Technika Dent yst yczna
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NOWY STANDARD W DZIEDZINIE SZKOLE» I EDUKACJI
Firma GC zawsze inwestowała w zapewnienie swoim klientom najlepszych moæliwych szkoleË i edukacji. 
Centrum SpotkaË i Edukacji GC Europe Campus odgrywa waænå rolë w dostarczaniu najwyæszej jakoπci 
programów edukacyjnych skierowanych do wszystkich członków zespołów stomatologicznych.
Jesteπmy od dawna przekonani o potrzebie promowania komunikacji i zrozumienia miëdzy lekarzami 
a technikami dentystycznymi i rozpowszechnianie tej wiedzy w πrodowisku stomatologicznym jest 
podstawowå zasadå naszej działalnoπci.

Zaangaæowanie na rzecz badaË naukowych i kształcenia ustawicznego jest fundamentem Centrum 
SpotkaË i Edukacji GC Europe Campus, zlokalizowanego w naszej centrali w Leuven (Belgia). Centrum 
zajmuje imponujåce 1.600 m² powierzchni uæytkowej. Na parterze znajduje sië otwarty hol, sala 
konferencyjna i duæa restauracja. Sale szkoleniowe znajdujå sië na pierwszym piëtrze. Składa sië na 
nie sala multimedialna, w pełni wyposaæone modułowe laboratorium szkoleniowe mogåce pomieπciÊ 
podczas szkoleË praktycznych do 12 osób. Posiadamy równieæ oddzielne pomieszczenie do pracy 
z gipsem i polerowania, oraz trzecie pomieszczenie umoæliwiajåce pracë z masami osłaniajåcymi i do 
wykonywanie odlewów. Ponadto posiadamy w pełni wyposaæony gabinet dentystyczny z pantomografem 
i pomieszczenie do sterylizacji, stanowiåce uzupełnienie naszego centrum szkoleniowego.

To ultranowoczesne centrum pozwala nam na wymianë wiedzy z naszå πwiatowå sieciå stomatologów, 
jak równieæ na organizacjë kursów praktycznych, prezentacji i pokazów dotyczåcych wszystkich głównych 
technologii i produktów firmy, które så prowadzone przez πwiatowej klasy instruktorów.

KURSY STOMATOLOGICZNE ORGANIZOWANE PRZEZ GC EUROPE
Szkolenia dla stomatologów i techników dentystycznych dostosowane do indywidualnych potrzeb

Szkolenia te uwzglëdniajå preferencje i potrzeby dydaktyczne kaædej grupy. Program dostosowany do 
indywidualnych potrzeb dostarczy kaædemu uczestnikowi odpowiednich wyzwaË i zachëci do aktywnych 
działaË. Organizujemy kursy dla grup róænej wielkoπci − od oπmiu do stu uczestników. DługoπÊ kursu waha 
sië od pół dnia do trzech dni. Specjalnie przygotowane kursy mogå byÊ przeprowadzone u nas na miejscu, 
albo w jednym z oπrodków GC na terenie całej Europy.
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A NEW STANDARD IN TRAINING AND EDUCATION
GC has always invested heavily in providing the very best in training and education to its customers. The 
GC Europe Campus Meeting and Education Centre plays an important role in our ability to deliver top 
quality education programmes aimed at the whole dental team.
A desire to promote communication and understanding between dentists and technicians is also a long 
held belief and the ability to promote and disseminate knowledge amongst dental professionals is a 
fundamental principle of our business.
This commitment to research and continual education has been the foundation for the GC Europe Campus 
Meeting and Education Centre, which is located on our Headquarters site in Leuven, Belgium. 
The Centre covers an impressive 1.600m² of usable floor space. The ground floor is an open lobby, a 
meeting room and a large restaurant. The training facilities are located on the first floor and include a 
multimedia room and fully equipped modular training laboratory that can accommodate up to 12 people 
for hands-on training sessions, as well as a separate room for plaster and polishing, with a third room to 
encompass investing and casting. Furthermore, a fully equipped dental surgery with panoramic x-ray and 
sterilisation room completes our learning facility.
This state-of-the-art environment enables us to exchange knowledge with our worldwide network of 
dental professionals and to deliver hands-on courses, presentations and demonstrations of all our major 
technologies and products by world-class trainers.

DENTAL TRAINING COURSES BY GC EUROPE
Tailor-made dental training courses for dentist and technicians

These courses take into account the learning preferences of each group. A tailor-made programme will 
give the right amount of challenge and encouragement to each participant. We can organise courses for 
groups of various sizes ranging from eight to 100 attendees. The course length can vary from half a day 
up to three days. Tailor-made courses can either be delivered on-site, or based at one of our GC sites 
throughout Europe. 

SZKOLENIA DLA DENTYSTóW OTWARTYCH NA PRZYSZŁE WYZWANIA

ZnajomoπÊ kompozytów GC i ich stosowanie 
Aby wykonaÊ anatomicznie funkcjonalne i estetyczne uzupełnienie, naleæy skopiowaÊ jedyny moæliwy 
wzorzec: naturalny zåb. Po przeanalizowaniu struktury naturalnych elementów zëba wystarczy kilka 
prostych czynnoπci, aby móc stworzyÊ idealnå kopië oryginału. Kurs jest oferowany na róænych poziomach 
zaawansowania, w ramach których moæna zapoznaÊ sië z technikå warstwowå GC G-≥nial i rozwinåÊ swoje 
umiejëtnoπci aæ do najwyæszego poziomu. 

Spójrz na technologië glasjonomerowå z nowej perspektywy
Stałe zaangaæowanie GC w badania nad glasjonomerami i poszukiwanie innowacji umoæliwiły opracowanie 
GC EQUIA: unikalnego systemu do wykonywania estetycznych i ekonomicznych odbudów w obszarze 
zëbów odcinka bocznego, cechujåcych sië imponujåcå wytrzymałoπciå i trwałoπciå. Jeπli chcesz 
dowiedzieÊ sië wiëcej o glasjonomerach nowej generacji i o korzyπciach, jakie zapewniajå one Tobie 
i Twoim pacjentom, to ten moduł szkoleniowy jest stworzony dla Ciebie.

Wizja dotyczåca sposobu leczenia próchnicy
Koncepcja stomatologii minimalnie interwencyjnej (MI) jest nowoczesnym, „medycznym” podejπciem do 
leczenia próchnicy. Jej zasady så bardzo proste:
• Wczesne dokonanie identyfikacji i oceny potencjalnych czynników ryzyka wyståpienia próchnicy
• Zapobieganie wystëpowaniu próchnicy poprzez eliminacjë lub ograniczenie czynników ryzyka
• Odbudowa zdemineralizowanego szkliwa i ochrona przed dalszymi uszkodzeniami
• Ustalenie czëstotliwoπci wizyt kontrolnych pacjenta w zaleænoπci od jego podatnoπci na próchnicë
Ten moduł szkolenia oferuje informacje i strategie umoæliwiajåce wykorzystanie oraz wdroæenie tej metody 
w codziennej pracy, przy jednoczesnym prowadzeniu dochodowej praktyki stomatologicznej.

Doskonałe wyciski w kaædych warunkach
©rodowisko wewnëtrz jamy ustnej moæe byÊ nieprzewidywalne, zawsze moæesz jednak liczyÊ na GC. 
Oferujemy rozwiåzania umoæliwiajåce pobranie precyzyjnych i odwzorowujåcych kaædy szczegół wycisków. 
W tym szkoleniu omawiamy róæne materiały i techniki, dostarczajåc jednoczeπnie porad i wskazówek na 
ich temat.

Wzmacnianie włóknem szklanym Stick i everStick
Kurs poprowadzi Cië przez wszystkie moæliwoπci oraz udzieli porad i wskazówek na temat prawidłowego 
korzystania z róænych produktów z włókien szklanych. Szkolenie obejmuje nastëpujåce wskazania:
• Estetyczna retencja
• Wkłady korzeniowe
• Szynowanie zëbów rozchwianych ze wzglëdów periodontologicznych
• Szynowanie zëbów po urazach
• Mosty w odcinku przednim i bocznym
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SZKOLENIA DLA TECHNIKóW DENTYSTYCZNYCH OTWARTYCH NA PRZYSZŁE WYZWANIA

Stwórz swój własny πwiat z Initial
GC Initial oznacza zmianë paradygmatu w dziedzinie systemów ceramicznych. Składa sië z szeπciu ceramik 
tworzåcych jednå, zintegrowanå linië produktów i kolorów od uzupełnieË metaloceramicznych po prace 
pełnoceramiczne. Uczestnicy zdobëdå wiedzë z zakresu:
• filozofii systemu Initial
• podstawowych procesów dla róænych zastosowaÊ ceramiki
• zasad róænych metod nakładania warstwowego GC Initial 
• objaπnieË dotyczåcych systemu kolorów i róænych proszków
• przydatnych porad i wskazówek

ZnajomoπÊ kompozytów laboratoryjnych i ich zastosowanie 
GRADIA jest unikalnym, mikroceramicznym kompozytem πwiatłoutwardzalnym stosowanym do wykony-
wania koron, mostów, wkładów i licówek, który zapewnia uzupełnienia w odcieniu zbliæonym do zëbów 
naturalnych. W trakcie trwania kursu nasi eksperci wyjaπniajå krok po kroku procedury odbudowy przy 
pomocy róænych odcieni kompozytu GRADIA i kolorów dziåsłowych GRADIA gum shades. Kurs zawiera 
praktyczne porady i wskazówki, jak równieæ wyjaπnia techniczne i kliniczne aspekty stosowania uzupełnieË 
kompozytowych.

Wytyczne dla optymalnego wykorzystania mas osłaniajåcych i gipsów modelowych
Masy osłaniajåce i gipsy modelowe firmy GC så wysokiej jakoπci produktami zaprojektowanymi w celu 
osiågniëcia niezwykle precyzyjnych odlewów spełniajåcych wymagania nowoczesnego laboratorium 
dentystycznego. Ten kurs pomoæe Ci dogłëbnie zrozumieÊ produkty takie, jak gips modelowy GC 
Fujirock, czy masa osłaniajåca GC Fujivest. Dostarczymy Ci przydatnych informacji, które w przyszłoπci 
pomogå uniknåÊ błëdów i potencjalnych problemów, wskaæemy optymalne techniki i przeanalizujemy 
kwestie, które mogå wynikaÊ z nieprawidłowego stosowania tych produktów.
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Indeks według kategorii

Kolory zëbów wymienione w tym katalogu så odcieniami Vita® lub odcieniami GC.
Vita® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Niemcy.
RECALDENT jest znakiem towarowym uæywanym na podstawie licencji.

Indeks według produktów

A GC Aroma Fine PLUS 59

B
GC Bite Compound 62

GC Caviton 41

C

GC Cavity Conditioner  41

GC G-CEM Capsule 47

GC G-CEM LinkAce 46

GC G-Cera ORBIT VEST 78

GC Ceramic Primer  93

GC Closed-Bite Trays 61

GC Coe-Pak (AUTOMIX) 67

GC Composite Primer 93

GC Cosmotech VEST 78

D

GC Dentin Conditioner 41

GC Dentulous Trays 60

GC DiaPolisher Paste 42

GC Dry Mouth Gel 16

E

GC Edentulous Trays 60

GC Epitex 43

GC EQUIA 36

GC everStick®C&B 32

GC everStick®NET 34

GC everStick®ORTHO 34

GC everStick®PERIO 34

GC everStick®POST 31

GC everX Posterior 20

GC Exajet 59

GC Exafast NDS 58

GC EXA’lence 56

GC Exabite II NDS  65

GC Examix/flex 58

F

GC Fiber Post 31

GC Fit Checker Advanced 65

GC Fit Checker Advanced Blue 65

GC Freegenol 50

GC Fuji I 49

GC FujiCEM 2 48

GC Fuji LINING LC Paste Pak 40

GC Fuji LINING LC 40

GC Fuji ORTHO  53

GC Fuji ORTHO BAND LC PP 54

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak 55

GC Fuji ORTHO LC 53

GC Fuji PLUS (EWT) 49

GC Fujirock EP 70

GC Fujirock OptiFlow 71

GC Fujirock OptiXscan  71

GC Fuji TEMP LT 50

GC Fuji II LC (Improved)  39

GC Fuji VIII GP 40

GC Fuji IX GP Extra 38

GC Fuji IX GP - FAST 39

GC Fuji ORTHO LC PP Automix 52

GC Fuji TRIAGE 16

GC Fujivest Platinum II  74

GC Fujivest Premium 75

GC Fujivest Super 76

GC Fujivest II 76

G

GC G-≥nial Anterior 22

GC G-≥nial Bond 28

GC G-≥nial Flo 27

GC G-≥nial Posterior 23

GC G-≥nial Universal Flo 24

GC G-Bond 29

GC G-Coat PLUS 42

GC GRADIA®  90

GC GRADIA Core 30

GC GRADIA Direct 26

GC GRADIA Direct Flo  27

GC GRADIA Direct LoFlo 27

GC GRADIA gum shades 91

I

GC Impression Separation Wafer 61

GC Initial AL i ZR-FS 84

GC Initial Connector Paste 83

GC Initial Gum i Bleach 86

GC Initial INmetalbond 83

GC Initial IQ Layering over Metal i Zircon 88

GC Initial IQ Press over Metal i Zircon 89

GC Initial IQ Lustre Pastes NF 87

GC Initial MC 80

GC Initial PC i LF  85

GC Initial Ti Bonder 83

GC Initial Ti i LF 82

GC Inlay Wax SOFT, MEDIUM i HARD 72

GC ISO Functional Sticks  62

K GC Kalore 25

L GC Labolight LV-III 94

M

GC Metal Primer II 93

GC MI Paste Plus  15

GC MultiPressVest 78

N
GC New Casting Ring LINER 77

GC New Metal Strips 43

O

GC Optiglaze 91

GC ORTHO Gel Conditioner 55

GC Ostron 72

P

GC Pattern Resin LS 72

GC Pliers 50

GC Podejπcie systemowe 73

GC Przewodnik zastosowaË 51

GC Przypadki kliniczne 37

R

GC Reline 66

GC Reline Extra Soft  67

GC Reline Soft 67

GC Restorative guide 23

GC Revotek LC 64

S

GC Saliva-Check Buffer  13

GC Saliva-Check Mutans 13

GC Stellavest 77

GC STEPLIGHT SL-I 94

GC Stick i StickNET 92

GC StickCARRIER 35

GC StickRESIN  35

GC StickSTEPPER  35

T

GC Techniki pobierania wycisku 57

GC Tissue Conditioner 66

GC Tooth Mousse 14

GC Treclean 62

GC Tri Plaque ID Gel 12

U

GC Unifast III 63

GC Unifast LC 64

GC Unifast TRAD  63

V GC Vest-G 77

MINIMALNA 
INTERWENCJA

Rozpoznanie 12

Zapobieganie 14

Odbudowa 17

Kontrola 17 

STOMATOLOGIA 
ZACHOWAWCZA

Odbudowa bezpoπrednia
- Kompozyt

20

Odbudowa zrëbu korony 30

Odbudowa bezpoπrednia
wzmocniona włóknem

32

Wyπcielanie / podkład 40

Odbudowa bezpoπrednia
- Akcesoria

41

PROTETYKA 
STOMATOLOGICZNA 

Cementowanie 46

Tymczasowe korony i mosty 50

Cementowanie 51

Cementowanie w ortodoncji 52

Pobieranie wycisków 56

Tymczasowe korony i mosty 63

Kontrola dopasowania
i rejestracja zwarcia

65

Podπcielanie 
i kondycjonowanie

66

TECHNIKA 
DENTYSTYCZNA

Wykonywanie modeli 70

Modelowanie struktur 72

Pobieranie wycisku 72

Masy osłaniajåce 73

Korony i mosty 79



53520-1301-1013



z 
M

 C
A

 P
L 

11
 0

6 
10

/1
3

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.  +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO 
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel.  +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com


